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 المستخلص

االجتماعية المتعلقة بالعالج في المستشفيات  اترضا المعاقين عن الخدم مستوى هدفت الدراسة إلى التعرف على

االجتماعية المتعلقة بالمستشفيات  اتدمالحكومية بمنطقة جازان، وكذلك التعرف على رضا المعاقين عن الخ

التعرف على رضا المعاقين عن كما هدفت الدراسة إلى ومرافقها وعامليها في المستشفيات الحكومية بمنطقة جازان. 

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ لمالءمته لطبيعة  التعاون بين المستشفيات والجهات المختصة.

خدام أداة االستبيان كأداة رئيسة، وتم اختيار عينة من مجتمع الدراسة بالطريقة العشوائية؛ الدراسة، حيث تم است

( 001الحكومية، والتي بلغ حجمها) وتتمثل العينة في بعض المعاقين المراجعين للمستشفيات الحكومية بمنطقة جازان

 .معاق

 



   
 
 

 

 

ي يتمثل في مساعدة المرريض فري التبلرل علر ى وتوصلت الدراسة عن عدة نتائج؛ أهمها أّن دور األخصائي االجتماع

مشكالته االجتماعية، كما يتمثل ذلك في المساهمة على نشر الثقافة الص حية للمريض للوقاية من المرض، كمرا يتمثرل 

 واقع االخصائيين االجتماعيين في مساعدة المريض على تقبل العالج للوصول إلى الشفاء بأسرع وقت.

المعوقررات الشخصررية الترري يعرراني منهررا األخصررائيون االجتمرراعيون بررأنّهم يواجهررون أّن أهررّم  كمررا أرررارت النتررائج إلررى 

تعيينهم خارج منطقة سكن واستقرار أسرهم، كما أنهرم يعرانون مرن كثررة األعبراء الو يفيرة التري تقرع علرى صعوبة في 

 عاتقهم من ضبط العمل.

أّن غالية أفراد العينة من المعاقين راضين بمستوى مرتفع  وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج؛ أهمها يتمثل في 

كما أنهم يشعرون بالرضا عن  االجتماعي،االجتماعية المتعلقة بالعالج، حيث أنهم يثقون في األخصائي  اتعن الخدم

دراسة طريقة متابعة األخصائي االجتماعي لحاالتهم، وعن تقديمه التوجيهات واإلررادات بأسلوب راقي. وتوصلت ال

االجتماعية المتعلقة بالمستشفيات  اتأيضاً إلى أّن غالبية أفراد العينة من المعاقين راضين بمستوى متوسط عن الخدم

ومرافقها وعامليها، حيث أنهم يشعرون بالرضا عن الخدمات المقدمة له في المستشفيات الحكومية من ناجية توفر 

المعاق، كما أنه يشعر بالرضا عن قرارات إدارة المستشفى لخدمته.  اإلمكانات الالزمة لعالجهم يساعد على تجاوب

وأيضاً أّن غالبية أفراد العينة من المعاقين راضين بمستوى مرتفع عن التعاون بين المستشفى والجهات ذات العالقة؛ 

على اندماجهم وهم بذلك يشعرون بالرضا عن قرارات الحكومة لدعم المستشفيات التي تخص المعاقين، وذلك يساعد 

 في المجتمع بصورة جيدة. 

العمل على بذل المزيد من الجهد لرفع مستوى رضا المعاقين عن الخدمات الصحية  وأهم ما يوصي به الباحث

المقدمة لهم، وأيضاً حث الكوادر الطبية المساعدة لألخصائيين االجتماعيين على بذل المزيد من االهتمام بالمعاقين 

ل أفضل. وكذلك االهتمام بالفعاليات التي تعّزز العالقة بين األخصائي االجتماعي وفئة المعاقين والتعامل معهم بشك

كالزيارات واالحتفاالت وغيرها. كما أوصت الدراسة بالعمل على اكتشاف المعوقات التي تؤثر على تعامل 

ة مع المعاقين، وتحديد البرامج تبعاً األخصائيين االجتماعيين مع المعاقين والسعي الجاد إلزالتها، وتحسين المعامل

 الحتياجاتهم، وتيسير عوائقهم ومشكالتهم، وتوفير اإلمكانيات المادية والتجهيزات المعينة لهم.

 رضا ج  ازان، الحكومية، المستشفيات االجتماعية، دماتالخ المفتاحية:الكلمات 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

 

 

 

The extent of satisfaction of the disabled with the social services provided in 

government hospitals in the Jizan region 

 

 

Abstract 

         The study aimed to identify the level of handicap satisfaction with social service 

related to treatment in government hospitals in the Jazan region, as well as to identify the 

handicapped satisfaction with social service related to hospitals and their facilities and 

workers in government hospitals in the Jazan region. 

The study also aimed to identify the handicapped satisfaction with cooperation between 

hospitals and the competent authorities.  

The study used the descriptive analytical approach to suit its nature of the study, where 

the questionnaire tool was used as a main tool, and a sample was chosen from the study 

community in a random manner. 

       The study reached several results, the most important of which is that the role of the 

social worker is to help the patient overcome his social problems, as it is to contribute to 

spreading the patient's health culture to prevent disease, as the reality of social workers is 

to help the patient accept the treatment to reach recovery sooner. time. The results also 

indicated that the most important personal obstacles that social workers suffer from are 

that they face difficulty in appointing them outside the area of residence and stability of 

their families, as they suffer from the large number of job burdens that fall on them from 

work pressure. 

       The study yielded many results, the most important of which is that the majority of 

the disabled sample are satisfied with a high level of social service related to treatment, 

as they trust the social worker, and they are satisfied with the way the social worker 

follows up their cases, and that he provides guidance and guidance in a sophisticated 

manner. The study also found that the majority of the sample individuals with disabilities 

are satisfied with an average level of social service related to hospitals, their facilities 

and workers, as they feel satisfied with the services provided to it in government 



   
 
 

 

 

hospitals, surviving the availability of the necessary capabilities for their treatment that 

helps respond to the disabled, and he is also satisfied with management decisions 

Hospital for his service. Also, the majority of the sample individuals with disabilities are 

satisfied with a high level of cooperation between the hospital and the relevant 

authorities. They are thus satisfied with the government’s decisions to support hospitals 

that concern disabled people, and this helps them integrate into society well. 

            The most important thing recommended by the researcher is to exert more effort 

to raise the level of satisfaction of the handicapped with the health services provided to 

them, and also to urge the medical staff to help social workers to make more attention to 

the handicapped and deal with them better. As well as interest in events that enhance the 

relationship between the social worker and the handicapped category, such as visits, 

celebrations and others. The study also recommended working to discover the obstacles 

that affect the social workers' dealing with the handicapped, and strive to eliminate them, 

improve treatment with the handicapped, define programs according to their needs, 

facilitate their obstacles and problems, and provide the financial capabilities and specific 

equipment for them. 

Key words: social services, government hospitals, Jizan, Reda 
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 للدراســة ماإلطار العا :الفصل األول

 :مقدمــة

إّن نظرة العالم المتحضر لإلعاقة كحالة إنسانية، تختلف عن النظرة التي كانرت سرائدة فري القررون الماضرية، 

شرمل بشركل خرال المعراقين، يته، ورفض عبوديته وإهانته، وهرذا فعصرنا هو عصر احترام اإلنسان وكرام

 ، بسبل كثرة األمراض والحروب.الذين تزايد عددهم كثيراً 

ولقد لقيت الخدمات االجتماعية اهتماماً كبيراً ومتزايداً من طرف علماء االجتماع وكذلك لقيت اهتماماً كبيرراً 

 االجتماعية.من طرف المؤسسات 

اجتماعيرة مهارات تقردم للمعراقين سرواء كانرت ترفهيره أو  برامج و أنشطة واالجتماعية باعتبارها  اتالخدمف 

 مواجهة مشكالتهم والتبلل عليها. ، فهي تساهم من خالل مساعدة المعاقين فيانمائية  أو

سرواء كران  الناس سواء كانوا أفرادا أو جماعرات تقديم الخدمات لهؤالءإلى  الخدمات االجتماعيةترمي كذلك 

وذلررك فرري حرردود إمكانيرراتهم . هررم إلررى أقصررى مسررتوى مررن الحيرراة الكريمررة لوصررول ببهرردف ا سررليم او معرراق

وقدراتهم، كما أنّهرا تسرتهدف بطرقهرا المختلفرة تروفير أقصرى قردر ممكرن مرن الرعايرة االجتماعيرة والرفاهيرة 

 ( 202، 2104) عبد الحميد،  .اإلنسانية

فأصربحت دول العرالم اليروم تنظرر للمعروق تبيّرت االتجاهات نحو المعوقين في العقود القليلرة الماضرية، ولقد 

لررفض، وتتحقرق هرذه المسراعدة مرن خرالل تصرميم وتنفيرذ بررامج نره مرواطن بحاجرة إلرى المسراعدة ال لعلى أ

التأهيل المناسبة التي تهدف إلى مساعدة المعوق على دخول الحياة العملية كإنسان منتج يسهم في تقردم وطنره 

 ( 51، 2105ة على أسرته ومجتمعه.) جاد هللا، وفقاً إلمكاناته، ال أن يصبح عال

والمقياس األساسي يتجلى في مدى رضا المعراقين عرن الخردمات المقدمرة لهرم، ومنهرا الخردمات االجتماعيرة، 

االجتماعيرة المقدمرة  اتمدى رضا المعاقين عرن الخردم؛ والتعرف على  هذه الدراسةفي  تناولهوهذا ما سيتم 

 .منطقة جازانبالمستشفيات الحكومية في 

 مشكلة الدراسة:: أوالا 

تُعد مشكلة اإلعاقة من أكثر التحديات التري تُواجره العديرد مرن المجتمعرات بصرفة عامرة، والمجتمرع السرعود  

 اإلرررادية مشركالتهم واحتياجراتهمخاصة، وذلك لتزايد أعداد ذو  اإلعاقة بمختلف أنواعها، وبالترالي زيرادة 

؛ ضاعف الضبوط علرى الوالردينيُ األسرة  فيإعاقة  وذ رخصوجود  نّ أحيث ية، والتربوية والطبية والتأهيل

عامرة، والوالردين خاصرة للتبلرل علرى تلرك األسر  أعضاء النسق  لجميعخدمات إررادية  توفيرمما يستلزم 

وتنوعها ومردى  اإلررادية الخدماتعلى جودة الخدمات اإلررادية عن  المعاقينالضبوط، كما يتوقف رضا 

 الحتياجاتهم.تها تلبي



   
 
 

 

 

فلقد أرارت مناحي الكتابات النظرية والدراسات التي أُجريت فري مجرال ذو  االحتياجرات الخاصرة؛ إلرى أّن 

وجود إعاقة لدى الفرد؛ أيّاً كانت هرذه اإلعاقرة تشرّكل لره اضرطراباً وخصوصراً إذا كران المجتمرع الرذ  ينتمري 

 نظرة الفرد لذاته نظرة سلبية ويصعل عليه تقبلها،إليه مجتمع ال يتقبّل اإلعاقة التي لديه، فتصبح 

وهذه من أهّم التحرديات والصرعوبات التري يواجههرا الفررد المعراق؛ وبالترالي فهري ترؤثر علرى تكيفره وتوازنره  

مررن فترررات حيرراة الفرررد؛ كررأن النفسرري وتكبررر المشرركلة والحاجررة إلررى اإلرررراد عنرردما تحررد  اإلعاقررة فرري فترررة 

يه إعاقة، فيصبح الفرد بحاجة ماسرة إلرى تقليرل وضرعه الجديرد، والتكيرف معره مرن يتعرض لحاد  يترتل عل

مررن اآلثررار لررذو  االحتياجررات الخاصررة للتخفيررف  خررالل اإلرررراد النفسرري ووضررع برررامج وجلسررات إررررادية

إعاقة الفرد، والوصرول إلرى صرحة نفسرية أفضرل وتكيرف أعلرى فري المحريط االجتمراعي عامرة المترتبة على 

 ت كثيررر مررن الدراسررات؛ كدراسررة)وفرري هررذا المحترروى أرررار؛ (.2112كدراسررة)دروي ، اصررةواألسررر  خ

إلى أّن إرراد ذو  ( 2105،الجبر)(،2105(،)الشمر ،2105جة وآخرون، (، ودراسة)خو2102الشوبكي،

وهمومهم ومشاعرهم، كمرا يسراعدهم فري نمروهم نفسرياً االحتياجات الخاصة يساعد على فهم أفضل لمشاكلهم 

ياً واجتماعياً ومهنياً وزواجياً ومهنياً، وزواجياً وأسرياً وحل مشاكلهم المرتبطة بإعاقتهم أو تفروقهم، أو وتربو

الناتجة عن االتجاهات النفسية واالجتماعية تجاههم وتجاه حرالتهم، ويهردف هرذا اإلررراد إلرى تحقيرق الصرحة 

           النفسية والتوافق والتكيف مع ذاتهم ومجتمعهم.      

وأسرراليل المعاملررة وبعررض العوامررل كمررا أّن االهتمررام بعمليررة التكيررف النفسرري قررد يعكرر  أبعرراد المنررا  النفسرري 

تتمثرل مشركلة حيرث ، االجتماعيرة المقدمرة اتاالجتماعية التي تلعل دوراً هاماً في رضرا المعراقين عرن الخردم

االجتماعيررة المقدمررة  اتالخرردم ) مررا مرردى رضررا المعرراقين عررنالدراسررة فرري اإلجابررة علررى السررؤال التررالي: 

، ومن هنا برزت مشكلة الدراسة في بيان مدى رضا المعاقين عرن بالمستشفيات الحكومية في منطقة جازان(

 االجتماعية المقدمة بالمستشفيات الحكومية في منطقة جازان. اتالخدم

 :الدراسةأهمية : ثانياا 

 تتمثل أهمية الدراسة في جانبين أساسيين هما: 

 مية العلمية: األه

القرائمين علرى رعايرة  الكشف عرن مسرتوى الرضرا عرن واقرع الخردمات المقدمرة للمعراقين قرد يسراعد -أ

  المقدمة لهم. الخدمات  وتأهيل المعاقين بالمملكة العربية السعودية على تطوير

حرل المجتمع على العناية والرعاية بهذه الشريحة الهامة في المجتمع، والبحث عن القصرور فري  -ب

 الخدمات المقدمة لهم حق مكفول لهم من قبل الدولة. 

 للمكتبة العلمية. نتائج مفيدة وإثراءً تقديم بحث علمي قد يضيف  -ج

   االجتماعية للمعوقين. اتاهتمام المختصين بالبحث في مجال الخدم -د

 

 



   
 
 

 

 

 :ألهمية العمليةا

ت وأدوات البحررث، وجرراء فرري الوقرروف الميررداني علررى أهررم الجوانررل الدقيقررة للمشرركلة مررن خررالل المعلومررا    

مردى رضرا الذ  احتوى على الدراسة االسرتطالعية وتعريرف مكران الدراسرة وتقييمره، لتحديرد  الفصل الثالث

 االجتماعية المقدمة بالمستشفيات الحكومية في منطقة جازان. اتالمعاقين عن الخدم

 أهداف الدراسة:ثالثاا: 

الجتماعيررة المتعلقررة بررالعالج فرري المستشررفيات االخرردمات رضررا المعرراقين عررن واقررع التعرررف علررى  -0

 الحكومية بمنطقة جازان. 

االجتماعية المتعلقة بالمستشفيات ومرافقها وعامليهرا فري  اتالتعرف على رضا المعاقين عن الخدم -2

 المستشفيات الحكومية بمنطقة جازان. 

 التعرف على رضا المعاقين عن التعاون بين المستشفيات والجهات المختصة. -3

 تساؤالت الدراسة:ابعاا: ر

 االجتماعية المتعلقة بالعالج؟الخدمات ما مدى رضا المعاقين عن  -0

 بالمستشفيات ومرافقها وعامليها؟ االجتماعية المتعلقةالخدمات ما مدى رضا المعاقين عن  -2

 ن بين المستشفى والجهات المختصة؟ما مدى رضا المعاقين عن التعاو -3

 :الدراسة مفاهيمخامساا: 

هررو مقيرراس يوضررح إلررى أّ  مرردى تلبرري خرردمات المؤسسررة أو تتجرراوز توقعررات المرضررى) : مفهوووم الرضووا /1

    (005، 2100المعاقين(، ويرمي إلى تحقيق رغبات وطلبات المعوقين.) المدني، 

يركرز علرى مردى رضرا المعراقين بالمستشرفيات الحكوميرة بمنطقرة ومفهوم الرضا إجرائياا في هوه  الدراسوة: 

 والمتمثلة في العديد من الجوانل الخدمية المقدمة تجاه إعاقتهم.  اتعن أبعاد جودة الخدمجازان 

عتبررر مصررطلح المعرروقين أكثررر هررذه المصررطلحات انتشرراراً ، حيررث أّن مصررطلح ذو  / مفهرروم المعرروقين: يُ 2

المصرطلحات  االحتياجات الخاصة يشير إلى فئتري المعروقين وأيضراً األسروياء مرن المعروقين مرثالً، ومرن أهرم

 التي تناولت مصطلح المعوق ما يلي: 

:" هم األفرراد الرذين يعرانون مرن مشركالت وصرعوبات نتيجرة انحررافهم سرلبياً بدرجرة ويعرف المعوقين بأنهم

فرري جانررل أو أكثررر مررن جوانررل رخصررياتهم كالجانررل  -كمررا يحرردده المجتمررع -معينررة عررن أقرررانهم العرراديين

و االجتمرراعي، أو االنفعررالي؛ بحيررث يحترراجون إلررى نوعيررة خاصررة مررن الجسررمي، أو الحسرري، أو العقلرري، أ

الخدمات المختلفة عن ما يقدم للعاديين وذلك بهردف مسراعدتهم علرى تحقيرق أقصرى مرا يمكرنهم الوصرول إليره 

 .(002، 2100المدني،  من نمو وتوافق".)

وصعوبات فري الجانرل العقلري، بأنهم أولئك األرخال الذين يعانون من مشكالت ويعرف المعاقين إجرائياا: 

 . إلخ؛ والمراجعين بالمستشفيات الحكومية في منطقة جازان. واالنفعالي، والحسي، والجسميعي، واالجتما

 م (8001،  111 - 111)أبو النصر ،ص :خدمات االجتماعيةمفاهيم ال/ 3



   
 
 

 

 

 -ة عن مفهوم الخدمات االجتماعية نذكر منها: هناك عدد من التعريفات المتاح 

 م(: 1991تعريف ماهر أبو المعاطي علي ) عام  -1

مرن الو رائف و الخردمات التري تقابرل  وتضرم العديردهي نظرام إلحردا  التبيرر الخدمات االجتماعية  -8

االحتياجررات االجتماعيررة، و تهرردف إلررى تررأمين مسررتوى مناسررل مررن الحيرراة لكافررة أفررراد و جماعررات 

  .ن و االستقرار االجتماعيالمجتمع كما أنها وسيلة أساسية لتحقيق التواز

 

 م(: 1999) عام  U . Nتعريف منظمة األمم المتحدة  -3

الخدمات االجتماعية هي: األنشطة المنظمة التي تهدف للمساعدة على التوافق لألفراد و بيئتهم و هذا الهردف 

هة احتياجراتهم يتحقق من خالل تصميم تكنيكات و طرق تساعد األفراد و الجماعات و المجتمعات على مواج

و حل مشكالت توافقهم و تكفيهم مع تبيير أنماط المجتمع و من خالل عمرل جمراع تعراوني لتحسرين أحروالهم 

االقتصررادية و االجتماعيررة و طريررق الوصررول للتعرررف علررى هررذه المشرراكل و االحتياجررات و النشرراط المررنظم 

 دين مختلفة. يتطلل ذلك التعامل باستخدام أنشطة متنوعة و غير حكومية في ميا

 م(: 1991تعريف مدحت محمد أبو النصر ) عام  -4

الخدمات االجتماعية هي إحدى و ائف الرعايرة االجتماعيرة، و تتمثرل فري تلرك الجهرود و البررامج التري 

تهررردف إلرررى مسررراعدة األفرررراد و الجماعرررات و المجتمعرررات علرررى التوافرررق اإليجرررابي و أداء الو رررائف 

 ءة و فاعلية.االجتماعية المطلوبة منهم بكفا

 م( 8000تعريف أحمد شفيق السكري ) عام  -9

لمسراعدة النراس  ومهنيرون آخررونالخدمات االجتماعية هي أنشطة يمارسها األخصرائيون االجتمراعيون 

 واألسرر و ومسراعدة األفرراداألسررية  وتقويرة العالقراتالعوال،  وحمايتهم منعلى تقوية قدراتهم الذاتية 

مرا سربق يمكرن تعريرف  وفري ضروء  ت علرى األداء النراجح لو رائفهم االجتماعيرة.الجماعات و المجتمعا

 والجماعرررات وتهرردف إلرررى مسرراعدة األفررراد  والبررررامج الترريالخرردمات االجتماعيررة بأنهرررا تلررك الجهررود 

المجتمعات على التوافق اإليجابي و أداء الو ائف االجتماعية المطلوبة منهم بكفاءة و فعالية و ذلرك مرن 

  ل خدمات التنشئة االجتماعية و الضبط االجتماعي و الخدمات االئتمانية و التشريعات االجتماعية.خال



   
 
 

 

 

 الفصل الثاني

 الدراسات السابقة

 لدراسات السابقة:انياا: اث

التعرررف علررى مررا إذا كرران مسررتوى   Roll-Pettersson. حرراول فيهررا (8003)رول بيترسووون ، راسووة/ د1

الرضا لدى أولياء األمور يختلف باختالف المكان التربو  ونروع ودرجرة اإلعاقرة. وقرد طبقرت هرذه الدراسرة 

( ررخص مرن 46)و ،( من أولياء أمور التالميذ الذين يتلقون تعليمهم في الفصول الخاصة والملحقرة32على)

 أولياء أمور التالميذ الذين يتلقون تعليمهم في الفصول العادية. 

أ هرررت نتررائج الدراسررة أن المكرران التربررو ) الفصررول الخاصررة الملحقررة مقارنررة بالفصررول العاديررة( وكررذلك 

رت خصائص التلميذ كان لهما تأثيراً واضرحاً فري احتياجرات أوليراء األمرور ومسرتوى الرضرا العرام. كمرا أررا

نتائج الدراسرة أّن أوليراء أمرور التالميرذ الرذين يدرسرون فري الفصرول الخاصرة يحتراجون إلرى معلومرات أكثرر 

بخصررول احتياجررات ابنررائهم وكيفيررة التعامررل معهررم مقارنررة بالمجموعررة األخرررى. كررذلك كرران الرضررا العررام 

أعلرى مرن أوليراء أمرور التالميرذ لهؤالء اآلباء عن المدرسة والخدمات التي تقدمها وكذلك المعلمين وتعراملهم 

في الفصول العادية. الدراسة أيضاً أّكدت أنه كلما زادت درجة اإلعاقة كلما كان أولياء أمور هرؤالء التالميرذ 

 غير راضين عن الخدمات المقدمة.

 نها". مبعنوان:" تحديد مستوى جودة الخدمات االجتماعية وفق رضا العميل ( 8001، شحاته)  / دراسة8

المقدمرة لره بواقرع  اتوفرق رضرا العميرل عرن تلرك الخردم اتت الدراسرة إلرى تحديرد مسرتوى جرودة الخردمهردف

الممارسة المهنية. وطبقرت الدراسرة فري مجراالت الصرحة والتعلريم والتضرامن، وأوضرحت نترائج الدراسرة أّن 

حيرث حصرل مستوى جودة الخدمة وفق رضا العميرل عنهرا بواقرع الممارسرة المهنيرة جراء بمسرتوى ضرعيف، 

( وجرراء بررنف  الترتيررل أيضرراً المحررور الخررال بمالءمررة أسرراليل االتصررال بررين 1.43علررى مسررتوى مرررجح)

( وهو مستوى ضعيف؛ المحدد الخرال بقيمرة الخدمرة 1.43األخصائي االجتماعي والعميل بمستوى مرجح)

( يليره 1.42مررجح)وإمكانية االعتماد عليها جاء في الترتيل األول لمستوى الجودة، حيث حصل علرى وزن 

(؛ وفقاً لهذه النتائج فإنره يتضرح ضرعف 1.46المحور الخال بمالءمة المعلومات للموقف على وزن مرجح)

 مستوى جودة الخدمة بمحدداتها الفرعية بواقع الممارسة.     

بعنوان:" رعايرة المعروقين وأهرداف سياسرة إدمراجهم االجتمراعي برالجزائر (. 8001) مسعودان،  / دراسة3

 ن منظور الخدمة االجتماعية". م

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الظاهرة محل الدراسة ميدانياً، أ  تش خيص واقرع رعايرة المعروقين وأهرداف 

سياسة إدمراجهم االجتمراعي برالجزائر، والكشرف عرن طبيعرة خردمات الرعايرة المقدمرة لألررخال المعر وقين 

لرذ  تلعبره خردمات الرعايرة المتروفرة فري إرر باع حاجر ات ب المركز مير دان الدراسرة، وكرذلك معرفرة الردور ا

األر خال المعوقين بالمركز ميدان الدراسة. كما هدفت الدراسة إلى توضريح وكشرف دور خردمات الرعايرة 

 المتوفرة في تحقيق أه داف سياس ة اإلدم اج االجتماعي لألرخال المعوقين بالمركز ميدان الدراسة.



   
 
 

 

 

أدوات، أهمهررا: المقابلرر ة والمالحظررة واالسررتمارة والرسرروم البيانيررة واإلررركال اسررتخدمت هررذه الدراسررة عرردة 

التوضيحية والدراسة االجتماعية لألرق ام اإلحصائية. وتتمثل عينة الدراسة من المعوقين جسردياً المتواجردين 

 ( معاق. 010 والية تيبازة، والتي بلغ حجمها) –بالمركز الوطني للتكوين المهني للمعاقين بدنياً خميستي 

وتوصررلت الدراسررة إلررى عرردة نتررائج؛ أهمهررا مررا يلرري: تترروفر خرردمات الرعايررة لألرررخال المعرروقين بررالمركز 

الوطني للتكوين المهني للمعاقين بدنياً، وهذا ما يؤد  إلى إرباع حاجاتهم، ويساهم في تحقيرق أهرداف سياسرة 

االجتمراعي برالمركز ميردان الدراسرة، فرإن إدمراجهم االجتمراعي برالجزائر. وكرذلك أنره فري غيراب األخصرائي 

األخصائي النفسي يلعل دورا مهما )لكن منقوصا( في تطوير حالة المعاق النفسرية ونظرتره إلرى الرذات، هرذا 

باعتبرار مشرراعر وأحاسري  ونظرررة المعرراق لذاتره سررلوكات تصرردر عنره اتجرراه نفسرره. كمرا أّن أغلررل المعرروقين 

و وراثي أو فطرر ، وهرذا مرا يؤكرد أهميرة الوقايرة للفررد قبرل أن يتكرون المبحوثين، كان السبل في إعاقتهم ه

 كجنين في رحم أمه، 

وذلررك يكررون بفضررل التخطرريط السررتراتيجية وقائيررة ررراملة فرري المجتمررع، لررألزواج ثررم األم قبررل الحمررل، وأثنرراء 

لخدمررة الحمررل، وعنررد الرروالدة وبعرردها، وأنرره فرري غيرراب طريقررة العمررل مررع الجماعررات كطريقررة مررن طرررق ا

االجتماعيررة، فررإن برررامج الرعايررة والتكفررل والتكرروين للمعرروقين بررالمركز ميرردان الدراسررة، تسرراهم فرري ترردعيم 

الشعور بالتقدير االجتماعي وبتقبل اآلخرين. كما أنه تتوفر خردمات الرعايرة برالمركز ميردان الدراسرة، وهري 

ات المعرروقين الصررحية، النفسررية، علررى العمرروم ذات مسررتوى جيررد، حيررث تلعررل دورا أساسرريا فرري إرررباع حاجرر

 االجتماعية، والتكوينية المهنية.

 ".واقع التأهيل النفسي واالجتماعي والمهني للمعاقينبعنوان: " (8010عبد اللطيف،) / دراسة4

وتوصررلت  واقررع التأهيررل النفسرري واالجتمرراعي والمهنرري للمعرراقين. درجررة  هرردفت الدراسررة إلررى التعرررف علررى

هناك فروقا في وجهة نظر أولياء األمور لواقع بررامج التأهيرل تعرزى من النتائج، أهمها: الدراسة إلى العديد 

، وعالقة ذلك بعدد مرن المتبيررات منهرا العمرر ودرجرة اإلعاقرة للمعراق، لمتبير صلة القرابة ومستوى الدخل

الدخل ألولياء أمور والجن  والعمر والمؤهل العلمي للعاملين في المراكز التأهيلية، وصلة القرابة ومستوى 

المعرراقين، ولتحقيررق أهررداف الدراسررة قامررت الباحثررة بتطرروير أداة لقيرراس واقررع التأهيررل النفسرري واالجتمرراعي 

والمهني للمعاقين حركياً في فلسطين بعد استخراج صدقها وثباتها، حيث تم تطبيقها علرى عينرة مرن المعراقين 

( 011(معراق حركيراً، و)225ء أمور المعاقين بلغ حجمهرا)حركياً ومن العاملين في مراكز التأهيل ومن أوليا

( ولي أمر. وقد أ هرت الدراسة عدة نتائج؛ أهمها: أن التأهيرل االجتمراعي نرال أعلرى 045عامل وعاملة، و)

الدرجات من وجهة نظر المعاقين وأولياء أمورهم للبرامج التأهيلية ثم التأهيرل النفسري وأخيرراً  كران التأهيرل 

ا العاملين فقد كران التأهيرل النفسري بالمرتبرة األولرى تلرى االجتمراعي والمهنري. كمرا أنره كران هنراك المهني. أم

فروقاً في وجهة نظر المعاقين نحو واقع التأهيل المهني تعزى لدرجة اإلعاقة لصرالح ذو  اإلعاقرة الشرديدة، 

روقاً في وجهرة نظرر العراملين نحرو وفروقاً تعزى لمتبيرات العمر والحالة االجتماعية، لكن الدراسة لم تجد ف



   
 
 

 

 

كمررا وجردت الدراسرة فرروق فرري وجهرة نظرر أوليرراء واقرع التأهيرل تُعرزى لمتبيرررات العمرر والمؤهرل العلمري. 

     األمور لواقع برامج التأهيل تُعزى لمتبير صلة القرابة ومستوى الدخل.  

ودور الخدمررة  المعرراقين جسررمياً بعنرروان: " الضرربوط االجتماعيررة للشررباب  (8014)عبدالحميوود،  / دراسووة9

 االجتماعية في التخفيف من حدتها".

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الضبوط االجتماعيرة للشرباب المعراقين جسرميا ودور الخدمرة االجتماعيرة فري 

مرن الشرباب  26التخفيف من حدتها. واستخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة. وتكونت مجموعة الدراسة من 

ميا بجامعررة الفيرروم. وتمثلررت أدوات الدراسررة فرري مقيرراس تحديررد الضرربوط االجتماعيررة للشررباب المعرراقين جسرر

المعاقين جسميا. وتم تطبيق أدوات البحث قبليا وبعديا على مجموعة الدراسة، وتوصرلت نترائج الدراسرة إلرى 

عالقرة مرع األسررة أن الشباب المعاقين جسميا يعانون من مستوى مرتفع من الضبوط االجتماعيرة المتعلقرة بال

والتي تتمثل في انتقادات أفراد االسرة والشعور الدائم باإلعاقة واالفتقار إلى التشجيع والتبلل علرى اإلعاقرة. 

كمررا جرراءت النتررائج مؤكرردة علرررى أن الشررباب المعرراقين جسررميا يعررانون مرررن مسررتوى مرتفررع مررن الضررربوط 

مل المحردودة للمعراقين وطبيعرة العمرل، وعردم قردرة االجتماعية المتعلقة بقلق المستقبل، وتتمثل في فرل الع

المجتمع على التعامل وفهم طبيعة المعاق. وأوصت الدراسة بضرورة تردعيم دور منظمرات المجتمرع المردني 

العاملة في مجال رعاية المعاقين، وتروفير االحتياجرات األساسرية لهرم. وضررورة تردخل الخدمرة االجتماعيرة؛ 

ترري يتعرررض لهررا الشرراب المعرراق. كمررا أوصررت الدراسررة بضرررورة ترردريل للتخفيررف مررن حرردة الضرربوط ال

 اإلخصائيين االجتماعين على برامج تأهيل المعاقين واالطالع على كل ما هو جديد في مجال الممارسة. 

بعنرروان: " برنررامج مقترررح مررن منظررور الممارسررة العامررة للخدمررة االجتماعيررة  (8019) جوواد  ، / دراسووة1

 لرعاية االجتماعية المقدمة للمعاقين بمكة المكرمة". لتطوير خدمات ا

هرردفت الدراسررة إلررى الكشررف عررن فاعليررة برنررامج مقترررح مررن منظررور الممارسررة العامررة للخدمررة االجتماعيررة 

 ،لتطوير خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة للمعاقين بمكة المكرمة. استخدم البحث منهج المسح االجتماعي

( مؤسسرة مرن جمعيرات التأهيرل الشرامل وضرعاف السرمع العروق البصرر . 22ث مرن)وتكونت مجموعة البح

وتمثلررت أدوات البحرررث فرري مقيررراس يطبرررق علررى أوليررراء أمررور المعررروقين المسرررتفيدين مررن خررردمات الرعايرررة 

االجتماعيررة المقدمررة بمؤسسررات رعايررة المعرروقين بمدينررة مكررة المكرمررة، كررذلك مقيرراس مقترررح لألخصررائيين 

عاملين بمؤسسات الرعاية االجتماعية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، مرن أهمهرا: إن مسرتو  االجتماعيين ال

أداء األخصائي االجتماعي كممارس عرام ألدواره فري تروفير خردمات الرعايرة االجتماعيرة للمعراقين ضرعيفاً، 

عرررض . كمرررا تبرررين وجرررود عالقرررة ذات داللرررة إحصرررائية برررين ب%45.5حيرررث بلبرررت الدرجرررة النسررربية لقياسررره 

الخصررائص الشخصررية واالجتماعيررة ومسررتو  أداء األخصررائيين االجتمرراعيين ألدوارهررم فرري تقررديم خرردمات 

الرعاية االجتماعية للمعوقين. وأن هناك العديرد مرن عوامرل القصرور فري تقرديم خردمات الرعايرة االجتماعيرة 

مرن أهمهرا حسرل تحليرل  بمؤسسات رعاية المعوقين، وكان من أهمها بالترتيل عوامل خاصة بالعاملين كران

النتائج نقص الكفاءة التدريبية وعدم التخصص وعوامل خاصة المؤسسة ومنها بعد المؤسسة عن محل إقامة 



   
 
 

 

 

العميررل وصررعوبة المواصررالت نظررراً لعرردم وجررود مواصررالت عامررة وعمررل أوليرراء األمررور وعوامررل خاصررة 

ات المعروقين. وأوصرى البحرث بضررورة بالمجتمع، ومنها سوء المعاملة وعدم وعي أفرراد المجتمرع باحتياجر

اإليمان بأهمية المشاركة الشعبية في تحديد مشكالت المعوقين والمساهمة في حلها بجانرل الجهرود الحكوميرة 

وجهود مؤسسات المجتمع المدني. كذلك اإلسهام في إمداد المعوقين بطاقة يجل أن تضاف إلى المجتمرع مرن 

 حقق هذا الهدف. أجل بناؤه والعمل على توفير خدمات ت

بعنرروان:" الموجهررات النظريررة لمواجهررة معوقررات الرردمج االجتمرراعي ألطفررال ( 8019) كاموول،  / دراسووة1

 متالزمة داون من منظور الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية". 

 هدفت الدراسة إلى التعرف على الموجهات النظرية لمواجهرة معوقرات الردمج االجتمراعي ألطفرال متالزمرة 

داون من منظور الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية. ارتملت هيكلة البحث علرى خمسرة محراور رئيسرة. 

المحور األول قام بتعريف المعوقات، فهي مجموعة من الصعوبات التري تواجره األخصرائي االجتمراعي عرن 

مرراعي، فهررو دمررج ذو  عملرره مررع أطفررال متالزمررة داون. أيضرراً جرراء فرري المحررور الثرراني مفهرروم الرردمج االجت

اإلعاقة في الحياة االجتماعية العادية والتعامل والمشاركة في مرافق وأنشطة المجتمع سرواء الردمج الرو يفي 

أو فرري السرركن أو اإلقامررة مررع تهيئررة المجتمررع لتقرربلهم كررأفراد منتجررين ومتكرراملين ومتفرراعلين مررع سررائر أفررراد 

الزمة داون )المنبولية(. وأررار المحرور الرابرع إلرى مفهروم المجتمع. أما المحور الثالث تحد  عن مفهوم مت

 الممارسة العامة للخدمة االجتماعية، 

فهي اتجاه للممارسة المهنية يركز األخصائي االجتماعي من خالله على اسرتخدام األنسراق واألسراليل الفنيرة 

يناً باألسررر  المعرفيرررة لحرررل المشررركلة، ومسررراعدة العمرررالء إلررررباع احتياجررراتهم ومواجهرررة مشررركالتهم، مسرررتع

والمهارية والفنية، لتحقيرق أهرداف الممارسرة فري المجراالت المختلفرة. وعررض المحرور الخرام  الموجهرات 

النظريررة للبحررث، مررن خررالل نظريررة األنسرراق األيكولوجيررة " منظررور النسررق األيكولرروجي"، وأهميررة تو يررف 

المسرتخدمة فري تحقيرق أهرداف التأهيرل المرتكرز نظرية األنساق االيكولوجية في الممارسرة العامرة، واآلليرات 

على المجتمع. واختتم البحث بضرورة تدعيم التعاون بين األخصائي االجتماعي وفريق العمل للمساهمة فري 

تحقيق عملية الدمج. وإكساب أطفال متالزمة داون مهارات التواصل مع اآلخرين ومهارات المشاركة داخل 

ى زيادة قدراتهم لتأهليهم ودمجهم اجتماعياً وتحفيرز أسرر أطفرال متالزمرة داون الحياة االجتماعية. والعمل عل

علررى المشرراركة فرري عمليررة دمجهررم اجتماعيرراً، وبالتررالي هررذا النمرروذج يررتم مررن خررالل تكامليررة إمكانيررات الفرررد 

 وتكاملية خدمات المجتمع ومؤسساته. 

الخاصرررة نحرررو تطبيقرررات األرغنوميرررا بعنررروان:" اتجاهرررات ذو  االحتياجرررات  (8019/ دراسوووة) الحوووا ، 1

 المخصصة لهم وأثرها على أمنهم النفسي".

تعتبر اإلعاقرة إحردى اهرم المواضريع االجتماعيرة والصرحية الهامرة فري أغلرل دول العرالم بسربل زيرادة أعرداد 

فري  المعاقين نتيجة ارتفاع معدالت األعمار والتطور العلمي والصناعي في العالم؛ ولعل من المهرام الرئيسرة

الحيرراة االجتماعيررة تررأمين االحتياجررات الجسرردية والنفسررية لألرررخال المعرراقين سررواء فرري أمرراكن العمررل أو 



   
 
 

 

 

اهتمررام الجمعيرة العامرة لألمررم المتحردة بحقرروق - 0235منرذ عرام  -السركن... ليكونروا عناصررر فعرالين. وقرد برردأ

ا  الخاصررة بحركررة المعرراقين المعراقين لوضررع أسرر  أرغنوميرة عامررة تناسرربهم مرع تشررجيع الدراسررات واألبحر

وتحديث األنظمة المعمارية والحياتية لتالئم خصوصيتهم. والجزائر كبيرها من الردول مرا فترأت تحراول سرن 

نصول تشريعية في هذا المجال مع السعي لتطبيقها بنسل متفاوتة ما بين الهيئات المختلفة، لكن هذا السعي 

وحقيقة تنفيذه على أرض الواقرع... وقرد جراءت الدراسرة الحاليرة  لطالما قوبل بانتقادات عديدة من حيث جديته

بهدف تقييم اتجاهات ذو  االحتياجات الخاصة نحو واقع تطبيقات االرغونوميا المخصصة لهرم كرونهم الفئرة 

المعنية بها بشركل مباررر وانعكراس ذلرك علرى أمرنهم النفسري الرذ  يحردد فيمرا بعرد رغبرتهم فري مشراركة حيراة 

اديين من عدمه. وقد اتجهت الدراسة الحالية الى المنهج الوصفي التحليلي لتبيان وتحديرد اتجاهرات االفراد الع

ذو  االحتياجات الخاصة نحو تطبيقات األرغنوميا في الجزائر وما يقابل ذلك من حالة نفسية توازيها ممثلرة 

يم اصحاب الدارسة باإلضرافة في األمن النفسي لهم؛ معتمدة على استمارة خاصة لتحديد االتجاهات من تصم

معاقرا  31( واللذان تم تطبيقهما علرى عينرة مكونرة مرن 2115الى مقياس األمن النفسي لصاحبته زينل رقير)

ومديرة. وقرد داخل مقَرات مديريتي النشاط االجتماعي لواليتي مسيلة  من اعاقات مختلفة تم رصدهم عشوائياً 

ن ذو  االحتياجررات الخاصررة فرري الجزائررر يمتلكررون أة مفادهررا اسررفرت هررذه العمليررة البحثيررة علررى نتيجررة عامرر

علرى أمرنهم النفسري ورغبرتهم فري  اتجاهات سلبية نحو تطبيقات األرغنوميا المخصصة لهم ممرا انعكر  سرلباً 

 المشاركة في الحياة اليومية في البيئات المختلفة.

عينرة تقررر تقرديم مجموعرة مرن المقترحرات وبناء على هذه النتيجة ومختلف االسرتجابات التري قردمها افرراد ال 

كرران مررن اهمررا خلررق لجرران خاصررة بتطبيررق ومتابعررة المعررايير األرغنوميررة فرري التصرراميم الحياتيررة فرري مختلررف 

األمرراكن الترري يمكررن لررذو  االحتياجررات الخاصررة ارتيادهررا؛ مررع تنظرريم جلسررات حرروار وطنيررة لمناقشررة راهررن 

 عدة ذو  االحتياجات الخاصة.ومأمول تطبيق األرغنوميا في الجزائر لمسا

بعنوان: "دور الخدمة االجتماعية في مستشفيات األمرراض النفسرية والعقليرة"، م( 8019:العنزي) /  دراسة9

رسررالة ماجسررتير جامعررة النيلررين. تمثلررت مشرركلة البحررث فرري معرفررة دور الخدمررة االجتماعيررة فرري مستشررفيات 

دراسة لمعرفة الدور الفعلري للخدمرة االجتماعيرة بمستشرفيات األمراض النفسية والعقلية في السودان، هدفت ال

األمراض النفسية والعقلية وكذلك التعرف علرى واقرع ممارسرة الخدمرة االجتماعيرة فري مستشرفيات األمرراض 

النفسررية والعقليررة. مررن فرضرريات الدراسررة أنرره يوجررد عرردد كبيررر مررن ممارسررين الخدمررة االجتماعيررة مررن غيررر 

االجتماعيررة وأنرره توجررد معوقررات لممارسررة الخدمررة االجتماعيررة داخررل مستشررفيات المتخصصررين فرري الخدمررة 

األمررراض النفسررية والعقليررة مررن النررواحي اإلداريررة والتأهيليررة والتدريبيررة وعالقررات الفريررق الطبرري وعالقررات 

 المرضى وأسرهم.  

متمثلة في عردم الترزام إدارة ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أثبتت أن هنالك بعض المشاكل الداخلية ال

المستشفى ببعض االلتزامات الواجبة تجراه الممارسرين المهنيرين باإلضرافة إلرى عردم الفهرم فري بعرض األحيران 

لدور األخصائي االجتماعي لدى المرضى وأسرهم وأخيرا ضرعف الردعم المقردم مرن بعرض المؤسسرات التري 



   
 
 

 

 

عررض المؤسسررات الترري مررن رررأنها االهتمررام بالخدمررة مررن رررأنها االهتمررام، وأخيرررا ضررعف الرردعم المقرردم مررن ب

 االجتماعية وتطويرها بالمستشفيات ومساعدة المرض المحتاجين للخدمة والمساعدات المختلفة.  

بعنرروان: " واقررع الخرردمات المقدمررة للطلبررة ذو  االحتياجررات الخاصررة فرري  (8011دويكووات،  ) دراسووة /10

 الهيئتين التدريسية واإلدارية". الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء 

هرردفت هررذه الدراسررة إلررى معرفررة واقررع الخرردمات المقدمررة للطلبررة ذو  االحتياجررات الخاصررة فرري الجامعررات 

الفلسطينية، من وجهة نظر أعضاء الهيئتين التدريسية واإلداريرة. ولتحقيرق أهرداف الدراسرة اسرتخدم الباحرث 

ألغراض الدراسة، كمرا اسرتخدم االسرتبانة لجمرع البيانرات، حيرث المنهج الوصفي التحليلي المسحي لمالءمته 

( فقرة موزعة على ستة مجاالت، وهي: )المجال األكاديمي، واإلدار  واالجتماعي 56تألفت االستبانة من )

والنفسي والتكنولوجيرا المسرتخدمة، التسرهيالت البنائيرة،(. وطبقرت االسرتبانة بعرد التحقرق مرن صردقها وثباتهرا 

من المجتمرع  %21على عينة من أعضاء هيئة التدري  والعاملين في الجامعات الفلسطينية بنسبة وعرضها 

( مررن أعضرراء هيئررة الترردري  والمررو فين 655األصررلي، حيررث بلررغ عرردد أفررراد عينررة الدراسررة المسررتجيبين )

ت مرتبررة اإلداريررين، وأ هرررت النتررائج أن الخرردمات المقدمررة لررذو  االحتياجررات الخاصررة فرري الجامعررات كانرر

حسررل توافرهررا كرراآلتي: المجررال النفسرري واالجتمرراعي، يليرره األكرراديمي، ثررم اإلدار  ثررم التسررهيالت اإلداريررة، 

وأخيرا التسهيالت البنائية والتكنولوجيا المستخدمة والمساندة لتعليم ذو  االحتياجات الخاصرة. كمرا أ هررت 

قررديم الخرردمات التعليميررة المقدمررة للطلبررة ذو  نتررائج الدراسررة أنرره ال يوجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية فرري ت

االحتياجات الخاصة تعز  لمتبيرر الجامعرة التري يعملرون فيهرا، وكرذلك ال توجرد فرروق ذات داللرة إحصرائية 

 تعز  إلى متبير الجن ، والمؤهل العلمي.

ذو  وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج أوصي الباحث بضرورة إنشراء مراكرز خردمات خاصرة لر 

االحتياجات الخاصة في الجامعات، وضررورة اررراكهم فري األنشرطة المنهجيرة والالمنهجيرة كافرة، وتطروير 

 الخدمات المقمة لهم كافة.

 بعنوان:" الواقع االجتماعي لذو  االحتياجات الخاصة". ( 8011) العقون، / دراسة11

صررة، وتسررليط الضرروء علررى الواقررع هرردفت الدراسررة إلررى بيرران الواقررع االجتمرراعي لررذو  االحتياجررات الخا

االجتماعي لذو  االحتياجات الخاصة سعياً من خالل ذلك إلى الكشرف عرن الصرورة الواقعيرة لهرذه الفئرة فري 

 مجتمعنا الحالي المعاصر. 

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة؛ هو العمل علرى نشرر 

المعرراقين وترروفير حاجرراتهم، وقلررة فرررل العمررل أمررام المعرراق، وكررذلك محدوديررة مجررال التفاعررل  ثقافررة احتررواء

االجتماعي مع المعاق، ثم النظرة الدونية للشخص المعاق، وأيضاً عدم وجود معاملة اجتماعية خاصة برذو  

 االحتياجات الخاصة، وعدم توفر فضاءات خاصة بذو  االحتياجات الخاصة.

بعنروان: "جرودة الخدمرة االجتماعيرة الطبيرة وعالقتهرا برضرا المرضرى: دراسرة  (8011،رالجب) / دراسة18

 ميدانية".



   
 
 

 

 

تحررددت مشرركلة الدراسررة فرري معرفررة واقررع جررودة الخدمررة االجتماعيررة الطبيررة وعالقتهررا برضررا المرضررى فرري 

علررى  مستشررفى قرروى األمررن الررداخلي بالريرراض؟ مجتمررع الدراسررة وعينررة الدراسررة: تررم تطبيررق هررذه الدراسررة

( فررري مستشرررفى قررروى األمرررن الرررداخلي 260( والفريرررق الطبررري المعرررالج وعرررددهم )246المرضرررى وعرررددهم )

بالرياض. منهج وأداة الدراسة: استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وأداة االستبانة لجمرع البيانرات. أهرم 

دمرة االجتماعيرة الطبيرة بمتوسرط أفراد عينة الدراسة موافقرون بدرجرة كبيررة علرى واقرع جرودة الخ-0النتائج: 

أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة كبيرة على مستوى رضا المرضى عرن الممارسرة المهنيرة -2(. 3.640)

أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة -3(. 3.562للخدمة االجتماعية الطبية من قبل الفرق العالجية بمتوسط )

رسرة الخدمرة االجتماعيرة الطبيرة مرن وجهرة نظرر الفريرق الطبري كبيرة على المعوقات التري تواجره جرودة مما

اإلسرهام فري تطروير بررامج جرودة الخدمرة االجتماعيرة الطبيرة -0(. أهم التوصريات: 3.300المعالج بمتوسط )

دعم -3السعي إلى معرفة رأى المرضى عن الخدمة المقدمة لهم. -2بمستشفى قوى األمن الداخلي بالرياض. 

 الكافي من االخصائيين االجتماعيين لتبطية الحاالت المرضية الموجودة بالمستشفى.المستشفى بالعدد 

. بعنوان: "مستوى الرضا عن الحياة لدى المعاقين حركيراً الممارسرين للنشراط (8011، خوجه ) / دراسة13

 الرياضي".

شراط الرياضري، تهدف الدراسرة إلرى دراسرة مسرتوى الرضرا عرن الحيراة لردى المعراقين حركيرا الممارسرين للن

وكذلك هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضرا عرن الحيراة لردى المعراقين حركيراً الممارسرين 

للنشاط الرياضي تُعزى إلى متبير)الجن ، درجة اإلعاقة، المؤهرل العلمري، الو يفرة(، وترم اسرتخدام المرنهج 

السرلة علرى الكراسري المتحركرة وألعراب  ( معاقراً حركيراً يمارسرون كررة22الوصفي، على عينرة تكونرت مرن)

 لواليررة المعرراقين لرياضررة الوالئيررةالرابطررة  طريررقعررن  العمديررة بالطريقررة اختيررارهمتررم  الجنسررينالقرروى مررن 

 المسيلة،

حركيرا مرن إعردادهم كرأداة للقيراس، وقرد أررارت نترائج  للمعاقينالرضا عن الحياة  مقياسواستخدم الباحثون  

ن حركيرا الممارسرين للنشراط الرياضري تتميرز بدرجرة عاليرة مرن الرضرا عرن الحيراة، البحث إلرى: فئرة المعراقي

كماال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا عن الحياة لدى المعاقين حركيا الممارسرين للنشراط 

ية )الجن ، درجة اإلعاقة، المؤهل العلمي(، كما توجرد فرروق ذات داللرة إحصرائمتبير الرياضي تعزى إلى 

 (.الو يفة)متبير في مستوى الرضا عن الحياة لدى المعاقين حركياً الممارسين للنشاط الرياضي تعزى إلى 

بعنرروان:" فاعليررة برنررامج إرررراد  تررأهيلي فرري تحسررين الرضررا عررن الحيرراة (. 8019، )الشوووبكي / دراسووة14

 لعينة من المعاقين حركيا في األردن".

فاعلية برنرامج إررراد  ترأهيلي فري تحسرين الرضرا عرن الحيراة لعينرة مرن هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى 

( معاقاً حركيراً ترم اختيرارهم بالطريقرة القصردية المتيسررة، 41المعاقين حركياً في األردن. تكونت العينة من )

( معاقراً، ترم اسرتخدام 21( معاقراً ومجموعرة ضرابطة تكونرت مرن )21وتم توزيعهم إلى مجمروعتين تجريبيرة )

قيرراس الرضررا عررن الحيرراة. وأرررارت النتررائج إلررى وجررود فررروق علررى مقيرراس الرضررا عررن الحيرراة للبعرردين م



   
 
 

 

 

الفسيولوجي وتنظيم الوقت، ودلت النتائج كذلك على وجود فروق دالة إحصائياً في بعرد تنظريم الوقرت تعرزى 

 للتفاعل بين متبير  المجموعة ومدة اإلعاقة.

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

 مسح واستعراض الدراسات السابقة يتبين للباحث ما يلي: بعد

فري مجرال  االجتماعيرة اتالخردمقروم بره تلت معظم نتائج الدراسات السابقة إلى أهمية الدور الذ  توصّ  -0

رضا المعاقين يرتبط بمستوى الخدمات ، إالّ أن معظم الدراسات السابقة تُجمع على أّن رعاية المعاقين

فري تعزيرز الدراسرة الحاليرة،  مرن هرذه الدراسرات ، كمرا اسرتفاد الباحرثبالمستشرفيات المقدمة لتلرك الفئرة

 وذلك من خالل التعرف على ما توصلت إليه هذه الدراسات من نتائج. 

 الحتياجرات المعراقين ومشركالتهمسجلت الدراسات السابقة اتفاقاً مع الدراسة الحالية على أهميرة النظرر  -2

؛ اهتمامرراُ االجتماعيررة المقدمررة لهررم بالمستشررفيات اتمسررتوى الخرردمتررؤد  إلررى عرردم رضرراهم عررن الترري 

 .  رعايتهم وتأهيلهم بمستوى يليق بهموحرصاً على 

اختلفت الدراسات السرابقة عرن الدراسرة الحاليرة فري جوانرل، واتفقرت معهرا فري جونرل أخررى؛ فكانرت  -3

 على النحو التالي:

  الترري تررم عرضررها فرري الفترررة مررن عررام مررن ناحيررة المجررال الزمنرري: أجريررت الدراسررات السررابقة

 م( 2121ه  الموافق)0440(؛ بينما الدراسة الحالية تطبّق في العام 2102( وحتى عام )2113)

  بوصرف حرال  الوصرفيمرنهج المن ناحية المنهج المستخدم: معظرم الدراسرات السرابقة اسرتخدمت

 تستخدم ذات المنهج. ؛ كما هو الحال في الدراسة الحالية التيالمعاقين وحاجاتهم ورضاهم

  ،من حيث المتبيرات: اتفقت معظم الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية مرن حيرث المتبيررات

االجتماعيرررة المقدمرررة بالمستشرررفيات  ات)مررردى رضرررا المعررراقين عرررن الخررردمنهرررا تناولتأحيرررث 

(، ودراسررررررة)خوجة وآخرررررررون، 2102)الشرررررروبكي،كمررررررا جرررررراء فرررررري دراسةالحكوميررررررة(؛ 

 (.  2112(، )دروي ،2105،الجبر(، )2105،الشمر (،)2105

  فأحررداها مررن ناحيررة المجررال الموضرروعي: تعّرضررت الدراسررات السررابقة إلررى موضرروعات متباينررة

الضررربوط ، وأخرررى )برنررامج مقترررح لتطرروير خرردمات الرعايررة االجتماعيررة للمعرراقين(تناولت)

، )واقرع التأهيرل النفسري االجتماعية في التخفيف من حردتها( اتاالجتماعية للمعاقين ودور الخدم

تحديرد ، )(رعاية المعوقين وأهداف سياسة إدماجهم االجتمراعيواالجتماعي والمهني للمعاقين(،)

الدراسرة الحاليرة  خصصرت؛ بينمرا (مستوى جودة الخدمات االجتماعيرة وفرق رضرا العميرل عنهرا

لحكوميرة فري االجتماعيرة المقدمرة بالمستشرفيات ا اتمردى رضرا المعراقين عرن الخردمالبحث عن)

 منطق ة ج  ازان(



   
 
 

 

 

  من ناحية األهداف: اختلفت األهداف التي سرعت إلرى تحقيقهرا كرل دراسرة مرن الدراسرات السرابقة

بسبل اختالف بعرض المتبيررات فري  ؛إلى حٍد ما؛ عن األهداف التي تسعى إليها الدراسة الحالية

 الدراسات السابقة عن موضوع الدراسة الحالية.

  ّعرن الخردمات المقدمرة  موضوع رضا المعراقينقلة في الدراسات التي تناولت هناك  كما تبين أن

واتفقرت هرذه الدراسرة مرع جميرع الدراسرات السرابقة فري أداة لهم من قبرل المستشرفيات الحكوميرة، 

 االستبيان لجمع البيانات. 

على واقرع ؛حيث جاءت للتعرف (2105،الجبردراسة)من األكثر الدارسات تشابهاً مع الدراسة الحالية  -4

االجتماعيررة الطبيررة وعالقتهررا برضررا المرضررى فرري مستشررفى قرروى األمررن الررداخلي  اتجررودة الخرردم

االجتماعيرة الطبيرة ورضرا ات عالقرة برين الخردمالحالية في أن هنالك  مع الدراسةتتفق بالرياض، فهي 

ة المرضرررى، ولكرررن الدراسرررة الحاليرررة ركرررزت علرررى رضرررا المعررراق عرررن الخررردمات االجتماعيرررة المقدمررر

 بالمستشفيات الحكومية بمنطقة جازان. 

علرى تطروير خردمات الرعايرة االجتماعيرة المقدمرة للمعراقين حركيراً ( 2105دت دراسرة)جاد هللا،أكّ كما  -5

تتفرق  فهري، برنامج مقترح من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعيةبمكة المكرمة وذلك بوضع 

ارتباطراً وثيقراً  لمعراقين عرن الخردمات المقدمرة لهرم يررتبطأّن رضرا االدراسة مع دراسة الباحث فري مع 

 .  بجودة الخدمات المقدمة لهم بالمستشفيات في مجال الرعاية والتأهيل

(، 2116؛ كدراسة)منصررور، تسرراؤالت الدراسررةمررن الدراسررات السررابقة فرري صررياغة  الباحررث اسررتفاد -6

راسررررة) االسررررتبيان( كمررررا فرررري عررررداد أداة الدفرررري إ اسررررتفاد الباحررررثكمررررا (؛ 2105،الجبرررررودراسررررة) 

 (.2104( و)عبدالحميد، 2105(، و)جاد هللا،2105،الجبردراسة)

ّما سبق تتضح أوجره االتفراق واالخرتالف برين الدراسرات السرابقة والدراسرة الحاليرة، وبشركل عرام لقرد م -3

الت استفاد الباحث من معظم الدراسات السابقة في صرياغة المشركلة البحثيرة ووضرع األهرداف والتسراؤ

 الخاصررة بالدراسررة الحاليررة، إضررافةً إلررى التعرررف علررى عرررض ومناقشررة نتررائج الدراسررات السررابقة،

 على ما توصلت إليه.والوقوف 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

 

 

 الفصل الثالث

 :تطور النظرة إلى رعاية المعوقين في العالم: المبحث األول

 :المطلب األول: مفاهيم عامة

 أوالا: تعريف اإلعاقة.

إعاقة )مفرد(: مصدر أعاَق، ضرر يصيل أحد األرخال ينتج عنه اعرتالل بأحرد األعضراء أو  :اإلعاقة لغة

 (.0533ل ،2115، البياتي) عجز كلّّي أو جزئّي.

 اإلعاقة اصطالحاا:

عدم قدرة الشخص على ممارسة نشاطه اليومي بصرورة طبيعيرة، وقرد ترؤد  إلرى بعرض الصرعوبات النفسرية 

) عنرران، الجتماعيررة بررين الطفررل وأقرانرره فرري المدرسررة، والنرراد ، والمنررزل.متمثلررة بصررعوبة عقررد العالقررات ا

 (.03، ل2101

 ثانياا: تعريف الرعاية.

عايرة مثل:  ،ِرعاية ]مفرد[: مصدر رَعىالرعاية لغة:  رة تروفِّر مكانًرا للسَّركن والرِّ عاية: مؤسَّسة خاصَّ دار الرِّ

َمْرَكررز  -األمومررة: العنايررة بالحوامررل وحررديثات الرروالدةرعايررة . للمسررنِّين وذو  األمررراض المزمنررة أو لأليتررام

ة لالهتمام باألطفال حديثي الوالدة.  (.201، ل2115)عمر،  رعاية الطِّفل: مصحَّ

 الرعاية اصطالحاا:

 التعليميرة والمعنويرة، منهرا الماديرة االجتماعيرة النفسرية، الصرحية، الخردمات مرن مرنظم نسرق هري الرعايرة

 حاجراتهم، إررباع وبهردف المشركالت، فري الوقروع مرن وقرايتهم تنميرتهم بهدف لألفراد، متقد التي والتكوينية،

 ،واجتماعياً  نفسياً  ،ذاتياً  ومتكيفين مستقلين أ  ،اجتماعياً  مدمجين أفراد من المجتمع متطلبات تحقيق وبالتالي

مسرعودان، .(ذلكبر وخاصرة وأهليرة حكومية مؤسسات داخل مختصين أفراد الخدمات، هذه تقديم على ويسهر

 (.33، ل2116

   :ين: مفهوم المعوقثالثاا 

عرن النَّشراط اإلنسرانّي ُمعاق )مفرد(: اسم مفعول من أعاَق، َمْن تمنعه عاهرة جسرديّة أو عقليَّرة  لغة:المعوقين 

 (.0533، 2115)عمر،  المعتاد، والمعوق: ذو العاهة الجسدية أو العقلية

   اصطالحاا: ينالمعوق

داء الذين يعانون نقصاً في قدراتهم الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، ينرتج عنره ضرعفاً فري األهم األرخال    

 مقارنة مع األرخال األسوياء.

 :منها ه معاقيتوافر رروط عدة صفات في الشخص ليطلق عليه بأنّ و     

 ة، باإلضرافة وجود مشكالت في الو ائف الجسدية إضرافة إلرى صرعوبة فري الحركرة وكرذا القيرام باألنشرط

 (3، ل2106، العقون.)إلى وجود عوائق تحول دون المشاركة الطبيعية في الحياة

 



   
 
 

 

 

 :مفهوم رعاية المعوقينأنواع المعاقين و: لمطلب الثانيا

 أوالا: أنواع المعاقين:

 معاقين جسمياً:

 مرضى رلل األطفال.ب عجز  اهر مثل مبتور  األطراف وأصحا .0

الكلررو ، والفشررل  بررأمراض مزمنررة، كالسرررطان، والسرركر،  أصررحاب عجررز غيررر  رراهر مثررل المرضررى .2

 والفشل الكبد .

 معاقين حسياً: 

 كالمكفوفين، والصم، و البكم، وضعاف السمع...إلخ.

 معاقين عقلياً:

 المبدعين.فئة ايجابية مثل المتفوقين و  .0

 المرض بأمراض عقلية.ل وفئة سلبية مثل ضعاف العقو  .2

 معاقين نفسياً: 

 ألمراض النفسية.هم المرضى باو

 معاقين اجتماعياً:

 المدمنون ... إلخ.حدا  المنحرفون و نزالء السجون وهم الخارجون على القانون مثل األو

 متعدد  االعاقة: 

عاق مزدوجاً" مثل الصم والربكم والعمرى ومرضرى هم من لديهم أكثر من إعاقة و يطلق على هذا المعاق "مو

) الجمعيرة  لصرم، الصرم والربكم والعمرى ولرديهم ضرعف عقلري ... إلرخ.لديهم ضرعف عقلري، العمرى واالشلل و

   (.4، ل2115الخليجية لإلعاقة، 

 رعاية المعاقين:مفهوم ثانياا: 

 التعليميرة والمعنويرة، منهرا الماديرة االجتماعيرة النفسرية، الصرحية، الخردمات مرن مرنظم نسرق هري الرعايرة

 حاجراتهم، إررباع وبهردف المشركالت، فري الوقروع مرن وقرايتهم تنميرتهم بهدف لألفراد، تقدم التي والتكوينية،

 ،واجتماعياً  نفسياً  ،ذاتياً  ومتكيفين مستقلين أ  ،اجتماعياً  مدمجين أفراد من المجتمع متطلبات تحقيق وبالتالي

)مسرعودان،  برذلك وخاصرة وأهليرة حكوميرة مؤسسات داخل مختصين أفراد الخدمات، هذه تقديم على ويسهر

2116 ،33). 

 ومن خالل المفاهيم السابقة نتوصل إلى أن: 

 الرعاية عملية منظمة.  .0

 أهلية أم دولية أم أكانت حكومية سواء- المؤسسات :وهي متكاملة عناصر عدة يضم تنظيم، الرعاية هي .2

 األهداف. -الوسائل -البرامج– عليها القائمين األفراد -حكومية غير

 .الخاصة المشكالت ذو  أم منهم العاديين سواء والجماعات، لألفراد تقدم الرعاية .3



   
 
 

 

 

 صرحية مرن خردمات وحياتره، الفررد رخصرية نرواحي تشرمل الخردمات، مرن جملرة تقرديم تتضرمن الرعايرة .4

 .وتكوينية خدمات تعليمية والمعنوية، منها المادية اجتماعية، وخدمات نفسية خدمات وطبية،

 يعملرون أفرراد صرالحين من المجتمع متطلبات تحقيق وبالتالي والجماعات، الفرد تنمية تستهدف الرعاية .5

 .واسمراره تنميته على

 مرن والوقاية وتتضمن اإلنماء العالج، تخطيط أجل ن الدراسة، بعد المشكالت تشخيص تتضمن الرعاية .6

 .المشكالت تضاعف

 .خاصة وبشرية ومعنوية مادية وإمكانيات ووسائل مختصين، أفراد وتستلزم متكامل كل هي الرعاية .3

 (33، 2116)مسعودان، .المجتمع متطلبات تحقيق أجل من األفراد حاجات إرباع هو النهائي هدفها عايةالر

 :المطلب الثالث: واقع المعاقين في المجتمعات السابقة

لقد نظر المجتمع منذ القديم إلى المعوقين نظرة قاسية، وكانت تطالهم أحكام قاسي، فقد قام الشعل اإلغريقي  

طفال المعوقين عن طريق قتلهم، اعتقاداً منهم أنهم بفعلهم هرذا يحرافظون علرى نقراء العنصرر بالتخلص من األ

 البشر .

صريرهم حسرل درجرة أما عند الرومان القدماء: فقد كان مصير المعوقين بيد ريخ القبيلة، حيث كران يحردد م 

ار، أو ترركهم لمصريرهم علرى في البالل كان يتم التخلص منهم عن طريق إلقرائهم فري األنهرتقديره لعاهته، و

 قمم الجبال حتى يلقوا حتفهم.

 مرا أو العقرل أو الجسرد أسراس عاهرات علرى تفررقتهم أو البشرر بين التمييز حّرم قد أما في اإلسالم: فنجد انو 

تعرالى مرن سربل دخرول الجنرة، عرن أنر  رضري هللا عنره قرال  هللا ابرتالء علرى الصربر أن نجرد برل ذلرك، ررابه

ى هللا عليره وسرلم يقرول: إن هللا عرز وجرل قرال: "إذا ابتليرت عبرد  بحبيبتيره فصربر عوضرته سمعت النبي صل

 .(006، ل2112منهما الجنة، يريد عينيه". )البخار ، 

إضافة إلى ذلك فقد نهى اإلسالم عن االستهزاء بالشرخص الرذ  يعراني عاهرة، كمرا نهرى عرن التشرهير بره، أو 

 (.3، ل2106لعقون، بالنظر أو القول أو الفعل.)ا ايذاءه

 :للمعوقين لتطور رعاية المطلب الرابع: النظرة المستقبلية

التحصررين، ذ باألسررباب مررن فرررل الوقايررة وعنررد األخررذ باألسررباب تتالرررى نسرربة اإلعاقررة فرري المجتمررع، فاألخرر

صرة حيرث ينببري تهيئرة المعراق و تأهيلره مرن خرالل البررامج الخاالعالج من األمراض المعدية و المتوطنة، و

ذلك دلريالً علرى  كلما ارتقت تلك البرامج إلى حدود التنفيذ والمشاركة، كانتتسابق الهيئات إلى تقنينها، و التي

مقياساً لتقدمها، حيث أن المعاق جزءاً ال يتجزأ من الموارد البشرية المتاحة في الدولة، ولذلك اهتمام الدولة و

 دة منه في التخطيط، كمصدر للتنمية االجتماعية.يجل األخذ بعين االعتبار عدم إهماله، واالستفا

تأهيلرره حسررن تدريبرره واالجتماعيررة إذا مررا أُ بشرررياً لرره مردوداترره االقتصررادية والمعرراق يمثررل اسررتثماراً  حيررث أنّ 

األسررة فري قطراع و مسرؤولية المعراق تقرع علرى عراتق الدولرة والمجتمرع  ببرض الدمج االجتماعي، حيث أنّ 



   
 
 

 

 

ة فرري األسرررة فهررو يحترراج لمعرفررة علميررة ودرايررة تكنولوجيررة منقبررل العرراملين فرري مجررال اإلعاقرراختصاصرره، 

 ك الخدمات التربوية، المجتمع، حيث يجل أن يكون الهدف من تلوالمدرسة، والناد  و

االجتماعيرة علرى مسرتوى األسررة و النفسيةوالفرل واالمكانيات الالزمة للعالج والرعاية الطبية والبذائية و

، ولره الحرق الكامرل فري التعلريم إنمائهرا لديرهو إكسرابه المعرفرة كما يجل توفير فرل تعليمية له و ،المجتمعو

الترردريل والترررويج والتشرربيل مسرررتقبالً، دون تمييررز بسرربل الجرررن  أو األصررل أو المركررز االجتمررراعي أو و

و ترؤمن بحاجاتره األساسرية، ه بحاجرة إلرى لبرة مشرتركة فري المجتمرع تعلرى قدراتره السياسي لألسرة، حيث أنّر

م، 2101عنران،  وتخطط لنشاطاته، تمهيداً لرسم خريطة جديدة للمجتمع تحمل رعار: "مجتمع برال إعاقرة". )

 (. 5ل

 :رعاية المعوقين، وحاجاتهم، ومشكالتهم: المبحث الثاني

 الرضاللدعم االجتماعي أهمية كبيرة في حياة الفرد، حيث يؤثر حجم الدعم االجتماعي ومستوى 

تعامله                 عنه في كيفية إدراك الفرد ألحدا  الحياة الضاغطة المختلفة وأساليل مواجهتها، وكيفية 

 ( 21 – 06، ل2100) الهنداو ،يتها في التالي:  ثل و يفة الدعم وأهم  مع هذه األحدا ، وقد تتم

 :الهات حماية -1

اته وزيرادة اإلحسراس بفعاليتره، برل إن احتمراالت أن الدعم االجتماعي يقوم بمهمة حماية الشخص لذ

إصابة الفرد باالضطرابات النفسية والعقلية تقل عندما يدرك الشرخص أنره يتلقرى الردعم االجتمراعي 

من ربكة العالقات االجتماعية المحيطة به وال رّك أن هرذا الردعم يرؤد  دوراً مهمراً فري تجراوز أّ  

 أزمة قد تواجه الشخص.

 مرا  واالضطرابات:الوقاية من األ -8

أّن الدعم االجتمراعي يرؤد  دوراً وقائيراً، حيرث أررار البراحثون إلرى أّن الردعم االجتمراعي يمكرن أن 

يلعررل دوراً هامرراً فرري الشررفاء مررن االضررطرابات النفسررية والعقليررة، كمررا تسررهم فرري التوافررق االيجررابي 

 ضبوط أو أزمات.والنمو الشخصي للفرد، بل تجعل الشخص أقل تأثراً عند تلقيه أ  

 :مواجهة ضغوط الحياة -3

أّن الدعم االجتماعي من اآلخرين الموثوق فيهم له أهمية رئيسية فري مواجهرة األحردا  الضراغطة، 

 وأن الدعم االجتماعي يمكن أن يخفض أو يستبعد عواقل هذه األحدا  على الصحة.

 :مصدر للتوافق والتكيف االنفعالي -4

ة ذات مبرزى كبيرر كمصردر للتوافرق والتكيرف االنفعرالي والصرحة أّن الدعم االجتماعي يقوم بو يفر

اجتماعيررة، يشررعر بأنرره محبرروب عنررد  النفسررية، فالشررخص المعرراق حركيرراً والررذ  ينتمرري إلررى ررربكة

يكررون أمررراً ضرراغطاً خاصررة  اآلخرررين وذو قيمررة وتقرردير، وأن نقررص الرردعم عنررد الحاجررة يمكررن أن

 .يفتقدونه لألرخال الذين يكونون بحاجة للدعم ولكنهم

 



   
 
 

 

 

 :إشباع الحاجة إلى األمن النفسي -9

الدعم االجتماعي يلعل دوراً هاماً في إررباع الحاجرة إلرى األمرن النفسري، وخفرض مسرتوى المعانراة 

النفسررية الناتجررة عررن ررردة هررذه األحرردا  الضرراغطة، وتكررون ذو أثررر فعررال فرري تخفيررف األعررراض 

 المرضية.

 :المطلب األول: رعاية المعوقين

للرعايرة بالمعراقين، حيرث أنهرا تلعرل دوراً هامراً فري حيراة ر متعددة ومتنوعة للردعم االجتمراعي وهناك مصاد

 الفرد، ومن أهمها:   

 األقارب:أوالا: األسرة و

 الردعم مصادر من ورئيسياً كمصدر فعاالً  دوراً  لها يكون والتي للمعاق بالنسبة تحتل األسرة المكانة األولى 

 والتقردير بالحل ورعورهم عن الحياة، الرضا إلى بهم وصوالً  أبنائهم، وهموم آالم من والتخفيف التبيير في

  .المستقبل من الخوف وعدم بالنف ، الثقة وتعزيز

 أبنرائهم أرركاله إلرى بكافرة الردعم تقرديم يرتم خاللهرا فمرن أبنائهرا، تجراه وكبيرراً  مهمراً  دوراً  حيرث أن لألسررة 

 علرى أبنرائهم اجتماعيرة، ومسراعدة عالقرات تكروين فري المتمثرل تمراعياالج الردعم فري يتمثل والذ  المعاقين

 األجرواء تروفير فري النفسري المتمثرل الدعم وكذلك الخارجي، العالم على االنفتاح وكذلك العالقات، هذه إقامة

 علرى تفراؤل نظررة المسرتقبل والنظرر إلرى والقلق، الخوف وعدم والطمأنينة الراحة على تبعث التي االيجابية

 علرى والمسراعدة واإلررراد التوجيره والنصرح فري المتمثلة المعلومات تقديم وكذلك اإلعاقة، وجود من لرغما

 وتقبرل واالحتررام والتقردير بالحرل المتمثرل العاطفي الدعم وكذلك حياتهم، في تعترضهم التي المشكالت حل

 والممثلرين األسررة مرع الردعم مونيقرد المعراق والرذين للفررد األقرارب دور إلرى أيضاً  الباحث ويشير اإلعاقة،

 تجراه كبيرراً  دوراً  لألقرارب بأنّ  الباحث المعاق، فيرى الفرد أقارب من وغيرهم العمومة وأبناء والخال بالعم

 االجتمراعي الردعم تقرديم فري جهرداً  يردخرون وبالتالي ال المعاقون أقربائهم مع يتعاطفون وأنهم المعاق، الفرد

   (.23، ل2100.) الهنداو ، لهم

 ثانياا: األصدقاء: 

 المشركالت مرن للعديرد تعرضرهم حرال فري اً  غالرل إليهرا يلجرأ التري للمعاقين المرجعية األصدقاء بالنسبة إنّ   

 اجتمراعي كرائن اإلنسران برأن أيضراً  الباحرث ويشرير كذلك، فيهم ويؤثر فيهم يتأثر أن يمكن كما أنه والعقبات،

 هرذه تكرون المجتمرع فري وأصردقاء عالقرات تكروين إلرى بحاجرة فالمعراق بمفررده، العري  ال يسرتطيع بطبعره

لآلخر، حيث يلعل األصدقاء الدور المهم تجراه  منهم كل وتقبل والتقدير واالحترام الحل على العالقات قائمة

 األفراد بين فالروابط بينهم، القائمة والعالقات الروابط خالل من إليها، الحاجة عند تقديم الدعم في أصدقائهم

 التخفيف في يتمثل أصدقائهم تجاه ايجابياً  دوراً  ولألصدقاء البعض، لبعضهم األفراد حاجة على أساس ائمةق

اآلخررين،  مرع ايجابيرة عالقرات تنميرة علرى والعمرل المعراق، الفررد كاهرل عن بعيداً  الهموم وإلقاء عن النف ،



   
 
 

 

 

واإلررراد  النصرح تقرديم وكرذلك تفراؤل، نظررة الحيراة إلرى والنظرر برالنف  الثقرة وزرع األمرل برث وكرذلك

 .للجماعة االنتماء مشاعر دعم على يعملون كما الحل، ومنحهم والتوجيه

 

 ثالثاا: مؤسسات المجتمع:

 حمرل عاتقهرا علرى يقرع والترييقل أهمية عن األسرة واألقارب واألصردقاء، إن لمؤسسات المجتمع دوراً ال  

 المجتمع، فئات من الفئة هذه تجاه كبير

 تروفير علرى األقردر هري فبالترالي اإلمكانرات، مرن الكثيرر تمتلرك كونها المجتمع مؤسسات بأن لباحثا ويرى 

 قوية روابط وبناء اجتماعية عالقات تكوين في الدعم هذا يتمثل قد المختلفة، بأركاله الدعم من الكثير وتقديم

 المجتمع، في فعالة اً أدوار المعاقين ءإعطا يمكنها وكذلك والمعاق، المؤسسة بين ما المتبادلة الثقة على قائمة

 مشركالت متابعرة علرى بالعمرل يقومرون أخصرائيين خرالل مرن واالجتمراعي النفسري الردعم تقرديم يمكنهرا كمرا

 التأهيرل عمليرات فري أيضراً  المؤسسات دعم ويتمثل حلها، على مساعدتهم وكذلك حلها على والعمل المعاقين

 مرا كرل وتقرديم اإلعاقرة مرع التكيرف إلرى بهرم وصروالً  حركيراً  للمعاقين لالمناس التأهيل تقديم في يتمثل والذ 

، 2100الهنرداو ،  ).وغيرره والعراطفي االقتصاد  األخرى، الدعم أركال من العديد تقديم وكذلك يحتاجونه،

 (.24ل

 :المطلب الثاني: حاجة المعوقين

 أ  إنسران لدى التي الحاجات نف  له إنسان المعاقين عن حاجات غير المعاقين، فالمعاق ال تختلف حاجات 

 فري المعراقين تسرمية تمرت ولهردا ،المعراقين غيرر عرن ضرافيةوإ خاصرة حاجرات لهم المعاقون كان أخر، وان

المعراق ضرمن  حاجراتتتمثرل ، وpeople with special needsالخاصرة  الحاجرات و برذ الكتابرات بعرض

       المفاهيم التالية:

 :حاجات اجتماعية

إلرى  هذا الشخص على أن ينظر أوالً  من هنا يحتاج وهو يحمل هوية ناقصة، وغير محدودة ومعاق يعي  ال 

بجهروده  إن اإلعاقة سمة واحدة من عدة سمات يمتلكها، وبعد ذلك يستطيع أن يفررضنفسه على أنه رخص و

اهرات ثابترة تجراه ها اتجه إذا نمرا الشرخص الرذ  لديره إعاقرة فري أسرر لرديينراق  أنّرهذه لنظرة على اآلخررين و

 هة نحو ذاته.دراكات مشوّ إعاش بمجتمع يعامله كأقلية على األغلل سيحمل اإلعاقة و

   حاجات نفسية:

ى الحاجرة إلرو              الشخص المعاق لديه نف  الحاجات النفسية لدى البير، )ماء، هواء، أكرل، مرأوى(، 

تظهرر لديره شرخص للعالقرات الحميمرة الدافئرة، والاعتبرار الرذات، ويرتعط  األمن تظهر في حاجرة االنتمراء و

إذا حصل إحبراط فري تحقيرق أ  مرن هرذه الحاجرات عنردها يشرعر في الحصول على تقدير اآلخرين، و الرغبة

 (.040-041ل ، 2100 الجزاز ،الشخص بالرفض و بالتالي يميل إلى العزلة.)

 



   
 
 

 

 

 :حاجات مهنية وتتمثل في

 .التأهيل عملية انتهاء لحين فيه واالستمرار مبكراً  نيالمه التوجيه سبل تهيئة مثل توجيهية .0

 .حياتهم وتسهيل المعاقين تشبيل محيط في التشريعات إصدار مثل تشريعية .2

 مرن عمرل لهرم إيجراد يتعرذر المعروقين مرن لفئرات المنافسرة مرن المحميرة المصرانع إنشراء مثرل محميرة .3

 .األسوياء

 إلى جنباً  المواطنين بقية مع متكافئال والتفاعل االحتكاك فرل توفير مثل اندماجية .4

 .إرباعها في كبيراً  دوراً  االجتماعية اتالخدم تلعل االحتياجات هذه جنل، كل

والجيرران  واألقرارب واألسررة المعراق برين مشرتركة مسرؤولية المعراقين حاجرات اررباع هرذا ومسرؤولية   

االجتماعيرة  والشرؤون العمرل وزارة مثرل: المنيرة الحكوميرة والروزارات العرام النفرع ذات األهليرة والجمعيرات

 (.23، ل2100رضوان،  )ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم.

 كما نرى عند المعاقين حاجات أخرى في سن المراهقة يجل على األهل أن يهتموا بها منها: 

اكتشاف  الحاجة إلى الخصوصية: على األهل توفير جو من الخصوصية لهذا المراهق، فهو يحتاج إلى -

 ذاته، و يحتاج إلى تجارب خاصة بعيداً عن األهل، و لديه فضول للتعرف على اتجاهاته الجنسية.

ه طفرل يحرمره مرن كأنّرمل مع المراهق الذ  لديره إعاقرة والحاجة إلى المشاركة: إن االستمرار في التعا -

له حريته في اختيار اتجاه  النقارات مهم جداً، يجل أن يتركالمشاركة في القرارات العائلية والنضج، ف

 حياته الدراسي، المهني، عالقاته إن وجدت، المشاركة في الفعاليات القومية، الموسمية.

 إمكاناته، ساعده على وضع أهداف واقعية.ثقة: أكد على قدرات المراهق والحاجة إلى ال -

عرفرون ديه إعاقة فبالتالي هرم يالحاجة إلى المعرفة: معظم األهل يعتقدون أنهم األكثر قرباً البنهم الذ  ل -

هرم المررردين الترأهيليين فري هرذه المرحلرة يسراعد وبشركل أكثر، إن التوجره إلرى المختصرين و مصلحته

 كبير بتزويده بالمعلومات األفضل عن الخيارات المهنية.

، التشرجيعو         الحاجة إلى الردعم: علرى مرر السرنوات يحتراج الشرخص الرذ  لديره إعاقرة إلرى الردعم  -

وبحاجة إلى التشجيع أكثر من الناضجين لكي يحاول أن يتبنرى سرلوك أخرذ المخراطر، وتشرجيعه لتحمرل 

بمفهوم اإليجرابي عرن ل كبير بمعرفة المراهق لقدراته ومسؤولية أكبر، فتحمل المسؤولية مرتبط و بشك

  (.043، ل2100ذاته.)الجزاز ، 

 :المطلب الثالث: مشكالت المعاقين

 مشكالت أسرية:

لردين إعاقرة إنكرار بعرض الوامرن هللا لهرم علرى أخطراء سرابقة، و قرابه عظرة الوالدين للطفل المعراق علرى أنّرن

   خجل الوالدين من وجود طفل معاق لديهم.ق، ورفض الطفل المعاأبناؤهم، و

 



   
 
 

 

 

 :مشكالت انفعالية

 (34، ل2103النوايسة، )تتمثل في الشعور بعدم الرضا، والخوف، واإلحباط، والنقص.و 

 مشكالت مهنية:

 وهرف المناسرل نريهالم األعرداد أمرا، مرا حرد إلى اً ميسورن يكو قد مالعا ليمفالتع ،عمقاً  تالمشكال أرد نم عدتُ  

 متقردي أو نالمعراقي ؤالءهرل اإلهمرال يهر العامرة النظررة حيرث ،الناميرة المجتمعرات فري سريما ال عميقرة ةلمشك

 الرذ  العراد  فرردلل عسرير ذاهرف العمرل فررل متقردي أما، الضرور  العي وسائل  همل نتضم مادية إعانات

 أربراب لردى سرائدة فكررةهنراك  نّ أ مث.! ؟المعوق مفردلل الحال فكيف نةهملل ميلس إعداد معد أو البطالة يشكو

 .صاباتإلل تعرضاً  وأكثر إنتاجاً  أقل همباعتبار نالمعوقي تشبيل نع العمل

 مشكالت صحية:

 اإلصرابات أو النطرق أو السرمع أو البصرر فري كالضرعف ،اهرلو ائف حرواسال أداء فري الضرعف فري تتمثرل 

 التوافق سوء هل يسبل مما؛ ذلك وغير و لالك الفشلو للالق ضاوأمر ديةلوالج قيةلالخ اتهالتشوام، واألور

   ه.نفس نع هومهمف يتدنى حيث ،واالجتماعي النفسي

 :والعالجية الطبية المشكالت من أيضاً  عدتُ 

 بشكل عام.  الحركية واإلعاقة الدماغي الشلل أركال لبعض الحاسمة ألسبابا معرفة معد .0

  الحاالت ذهه جلعال ظةالباه والتكاليف الحاالت ذهله الطبي جالعال فترة طول .2

 .مساندة تعويضية زةاألجه من ايلزمه وما .3

 المردن عرن ةالنائير المنراطق فري وخاصرة الردماغي الشرلل جلعال والكافية المتخصصة كزاالمر توفر معد .4

 .نيةالمه والمعالجة والنطقي الطبيعي جالعال كزامرمثل 

.)سرالم، البابرا، دروير ، دون تراريخ، جالعال ذالهر الفنيرة زةواألجهر المعرالجين األخصرائيين تروفر معرد .5

 (.2ل

 مشكالت اجتماعية:

 والحسررة سرىباأل فيشرعر والعزلرة، االنطرواء إلرى يدفعره الضعفو والنقص بالعجز المعاق الفرد رعور أن 

 وقرد العاديين اآلخرين على والحقد البيرة إلى الشعور ذلك يدفعه إن وإما حوله ومن والحياة وكراهية نفسه،

، هعلير الشرفقة حساسرية المعراقين يعراني وأحيانراً  واإليرذاء، كالتخريرل العدوانيرة الميرول إلرى برروز ذلك يود 

 إعاقته. مع االنفعالي السليم التكيف عدم إلى يؤد  كل ذلكو، ذلك تجريحاً  ويعتبر

 مشكالت تربوية:

 وامكانرات خاصرة تعليميرة ومرواد مصرادر إلرى معهرا يحتراج فقرد خاصة وعناية رعاية إلى بحاجة فالمعالجة 

 والمتخصصين للمدرسين خاصاً  تربوياً  إعداداً  تقتضي كما والتعويضية المساعدة األجهزة مع علمية ومادية

 حسرل نالمعروقي ؤالءهرل نريهوالم مالعرا ميلرالتع جاهومنر الخاصرة العامرة بويرةالتر ائرقالطر فري المرؤهلين



   
 
 

 

 

 نوالمصرابي الحركيرة اإلعاقرات ذو نالمعروقي بعرض يعراني كمرا ،يلروالعق الزمني العمر راحلوم التخصص

 : ات أهمهمشكال بعدة الدماغي بالشلل

 هم.نم نفيلوالمتخ المتوسطة يةلالعق فئاتلل وكافية خاصة مدارس توافر معد .0

 .المتخصصة يميةلالتع الكوادر توافر معد .2

ن المعروقي أمرا، حركيراً  نالمعروقيمرن  يةلالعق الفئات ذههل المعدومة أو النادرة يميةلالتعئل والوسا جهالمنا .3

 نمر العديرد العاديرة بالمردارس همإلحراق ىلرع فيترترل جيردة يرةلعق تابقردر نيتمتعرو ينوالرذ فقرط حركيراً 

 (.5على حلها.)سالم، البابا، دروي ، دون تاريخ، لالعمل  يجل التي القضايا

 

 :االجتماعية وأدوار األخصائي االجتماعي في مجال رعاية المعوقين اتطرق الخدم: المبحث الثالث

 :طرق الخدمات االجتماعية لرعاية المعوقينالمطلب األول: 

لرذ  يُقردم لألررخال عنرد الحاجرة، ا ؛ المعلومراتي، أو الردعم المراد: هرو الردعم االنفعرالي والدعم االجتماعي

الرردعم االجتمرراعي هررو ذلررك الرردعم غيررر  فررإنّ ؛ بالمقارنررة بالمسرراعدة الترري تقرردم مررن المختصررين والمؤسسرراتو

األصرردقاء، ومجموعررات الكنررائ ، والجيررران، و رسررمي، الررذ  يررأتي مررن بعررض المصررادر كاألسرررة الممترردة 

 والنواد  االجتماعية.

األمهررات الررذين ي السررائدة خاصررة بالنسرربة لآلبرراء وأحررد أنمرراط الرردعم االجتمرراع :فمجموعووة الوودعم الوالوودي

م، ممررا يررزودهم بالرردعم التعليمرري األمهررات خبررراتهحيررث يتبررادل هررؤالء اآلبرراء ورخصرروا أطفررالهم حررديثاً، 

 االنفعالي.و

اإلعاقرة،  أمهرات األطفرال ذو لوالردين، فهري مصردر ممتراز آلبراء والخاصرة با :مصوادر الشوبكة االلكترونيوة

وتضرررم العديرررد مرررن القررروائم البريديرررة اإللكترونيرررة، ومجموعرررة األخبرررار، والمواقرررع اإللكترونيرررة المكرسرررة 

أمهرات األطفرال ذو  و        للموضوعات المرتبطة باإلعاقة، ومن خالل هذا الموقع يمكن أن يتواصل آبراء

المختصين بخصول القضايا النظرية،  اإلعاقة مع بعضهم البعض، و مع األفراد ذو  اإلعاقة أنفسهم، ومع

 هناك موقع لبعض اإلعاقات أنفسهم، باإلضافة إلى مواقع أكثر عمومية.ووالعملية المتعلقة بهم، 

التري يعرد و           المراكرز فري تنسريق عمرل هرذه يم المسراعدة وتسهم هذه المراكرز فري تقرد :مراكز الوالدين

المعلومرات آلبراء وأمهرات الرضرع وأطفرال الحضرانة، واألطفرال  فيرتروف العام منها هو تقديم التدريل والهد

األمهررات علررى هررم ويسررهم ذلررك فرري مسرراعدة اآلبرراء والشررباب ذو  اإلعاقررة، والمختصررين الررذين يعملررون معو

، Danial.james ،2103 . )المشررراركة بفاعليرررة مرررع المختصرررين فررري تلبيرررة احتياجرررات أطفرررالهم التعليميرررة

         (.554ل

المسراواة و و        المعراق فري المجتمرع مرن خرالل تحقيرق المشراركة الكاملرةا يجرل العمرل علرى دمرج كم     

تكافئ الفرل لقطاع المعاقين، وعدم فصل المعاق عن عائلته ومجتمعه أثناء تلقيره خردمات التأهيرل، إررراك 

 (06، ل2116ادة، عو ) توزيع خدمات التأهيل.ع المعاقين وممثليهم في تخطيط ونشر وقطا



   
 
 

 

 

 تأهيل المعاقين:  لعملية االساسية العناصر

؛ أّما العناصر األساسية التي تساعد العاملين في عملية التأهيل بتقديم الخردمات بشركل جيرد ومناسرل للمعراقين

) وتتضررمن عمليررة التأهيررل عرردداً مررن العناصررر الترري تسرراعد العرراملين بتقررديم الخرردمات؛ علررى النحررو التررالي: 

 (30، ل2100، رضوان

  البرامج: وهي مجموعة الخطط واالجراءات التي يقوم علرى ادارتهرا أفرراد وجماعرات ليسروا بالضررورة

على اتصال مبارر مع الخدمات المباررة التي تقدم للمعاقين من أجرل تأهيلره؛ برل ينصرل اهتمرامهم علرى 

ن مررن حيررث الحجررم والتنظرريم تخطرريط وتنظرريم الخرردمات المقدمررة للمعرراقين وتختلررف برررامج تأهيررل المعرراقي

 واألهداف وقد تكون ارراف جماعات تطوعية أو مؤسسات أو جمعيات خيرية.

  الخدمات: ويُقصرد بهرا خردمات محرددة ومنظمرة السرتعادة قردرات الشرخص المعراق وتشرمل خردمات طبيرة

 واجتماعية وتربوية ومهنية ونفسية، وخدمات التدريل المهني وتركيل األطراف الصناعية.

 أخصرائي ذو  وادر المتخصصة: إّن نجاح برنامج تأهيل المعوقين يعتمرد علرى تقرديم الخردمات مرن قبرلالك

واألطبررراء فررري مختلرررف  اختصاصررراٍت مختلفرررة تكمرررل بعضرررها الررربعض مثرررل األخصرررائي االجتمررراعي،

مررد  -أخصائي علم النف  اإلكلينيكي -معالج الكالم والسمع -المعالج الطبي -الممرضات -التخصصات

وغيررهم الرذين يقردمون خردمات التأهيرل  مركز التأهيل ومديرو  -حرفيون -معلمون -موجه مهني -ينفس

 (32، ل2100، رضوانالمتعددة. )

 النفسرررري والطبرررري التأهيررررل: هررررو البنرررراء المحرررردد الررررذ  تقرررردم برررره خرررردمات (البناء)العنصررررر المكرررراني                

  مررردارس التربيرررة الخاصرررة، المهنررري التأهيرررلز كرررامثلرررة ذلرررك مرأومرررن ، قاواالجتمررراعي والمهنررري للمعررر

و قدرترره علررى أالترري تعيررق حركررة المعرروق إزالررة المعوقررات  باالعتبررار اً ذخررآت المتخصصررة اوالتجهيررز

 ماكن.يتلقاها في هذه األ االستفادة من الخدمات المتخصصة التي

 جهرزة أفيها من  لطبية بماونوع اإلعاقة مثل االجهزة ا المقدمةجهزة: وهي تعتمد على طبيعة الخدمات األ

م المهنري يجهرزة التقيرأالصرناعية، و فاطررو األأو النظرر أجهرزة فحرص السرمع ، أالتصوير الشرعاعي، و

واستعماالت االجهرزة المختلفرة بمرا نواع أتشمل  دوات التدريل، وتوضع في المؤسسات التأهيلية لوائحأو

 يتفق مع نوع اإلعاقة.

 ى: التعامل مع المرض

تعتبر االتصاالت في قلل العديرد مرن القضرايا التري صرعدت إلرى الشرهرة بسربل االسرتخدام الضرعيف لهرا فري 

عررد الرعايررة الصررحية واالجتماعيررة والترري غالبرراً مررا يكررون لهررا عواقررل وخيمررة علررى المرضررى، ففرري انجلترررا يُ 

بخصرول االتصراالت  واألكثر ريوعاً فيما يخص ركاوى مرضى خدمة الصحة الوطنية هر الرئيسيالسبل 

األكثررر رريوعاً فرري ررركاوى  المكتوبرة والشررفهية ، بينمرا تحتررل أسراليل تصرررف الطرراقم الصرحي السرربل الثراني

 . المرضى



   
 
 

 

 

وإّن االتصال ما بين الطبيل والمريض جزء مهم من الممارسة اإلكلينيكية لذا فإّن طريقة الطبيل في إيصال 

سررها ، فالمرضررى الررذين يفهمررون طبيرربهم جيررداً أكثررر معرفررة المعلومررات تسرراو  فرري أهميتهررا المعلومررات نف

بمشرركلتهم الصررحية وأكثررر فهمرراً والتزامرراً بخطررة العررالج، وهنرراك العديررد مررن المنظمررات األكاديميررة والمهنيررة 

وضررررعت مفرررراتيح لمهررررارات االتصررررال الترررري يحتاجهررررا األطبرررراء، فعلررررى سرررربيل المثررررال نالحرررر  المفرررراتيح 

 (42، ل2100)كردية،:اآلتية

 ستماع بفعالية.اال -

 الحصول على المعلومات باستخدام مهارة توجيه األسئلة بفعالية. -

 إعطاء المعلومات باستخدام مهارات الحديث الفعال. -

 جعل القرارات الرسمية تعتمد على معلومات المريض وتفضيالته. -

 تثقيف وتقديم المشورة للمرضى. -

إلرى فهرم وتحقيرق أهرداف البررامج الصرحية وزيرادة  الصرحة يرؤد  اتإّن االتصال الفّعال لدى مزود  الخردم

الرروعي حررول المخرراطر الصررحية، ويُمكررن اسررتخدامه كحررافز ألعضرراء الفريررق الصررحي فرري عملهررم، كمررا أّن 

العالقات التعاونية في تقديم الخدمات الصحية ترزداد عنردما يكرون لردى مرزود  الخدمرة الصرحة القردرة علرى 

 ممارسة االتصال الفعال.

 ن لهم حق المعاملة الحسنة ألنهم المقياس الذ  يقاس به نجاح المؤسسة، فانطباعهموالمراجعو

عن المؤسسة يعك  رأيهم في تعامل مو فيها، وألنّهم أصحاب حاجة، فإّن لم تستطع أن تقضي لهم حراجتهم 

  تكسرل فال أقّل من أن ينصرفوا مسرورين بما وجدوه من حسن التعامل، إّن حسن التعامل هو اإلكسير الرذ

به القلوب، مع أنّه ال يكلف ريئاً كثيراً، ولكن آثاره عظيمة جداً علرى مسرتوى الرنف  والمؤسسرة والمجتمرع. ) 

 (. 005، ل2112السكارنة،

 أساليب التعامل مع المرضى: 

إّن أساليل التعامل مع المرضى تقتضي من العاملين حسن التعامل، ومبرادرة المراجرع براالحترام واإلصرباء 

لما يقول، وررح المعلومات حتى يفهمها، وعدم االنفعال، وتنمية مهاراتهم ومعلوماتهم مرن أجرل كسرل  جيداً 

 رضا المراجعين ومن تلك األساليل:

االبتسررام للمرضررى والمررراجعين ومعرراملتهم برراالحترام، فررذلك يررنعك  علررى تصرررفاتهم ويكررون الرررد  -

 المتوقع منهم بنف  التصرف الذ  بادرهم به المو ف.

 ن يناق  بدون انفعال وأن يحاول المحافظة على نبرة صوته فاالنفعال من جانبه يثيرأ -

 ردة فعل الطرف اآلخر. -

حترى ينهري   اً أن يصبي جيداً للمراجع الذ  يحدثه وال يقاطعه بل يشجعه على الحديث ويبقى صامت -

مردى مرا يحصرل عليره  من حل المشكلة يكمن فرياً جع حديثه ثم يقوم بالرد عليه فإّن جزًء كبيراالمر



   
 
 

 

 

ل علررى المو ررف حررل تسررهِّ  المو ررف مررن معلومررة عررن الموضرروع فيجررل اإلحاطررة بالمعلومررة الترري

 جع وثقته.االموضوع وكسل رضا المر

 جع ويوضح له باألسلوب الذ  يضمن فهمه التام.اأن يشرح للمر -

مررن  فررالكثير تمامرراً وأال يتوقررع أنرره دائمرراً يفهررم مررا يريررد ، جررع فرري حاجررة إلررى مسرراعدةاك أّن المراإدر -

وخصوصراً  حيطون بكامرل جوانبهراجعون من أمور وال يُ اجعين لي  لديهم الفهم الكامل لما يراالمر

كرران غامضرراً. )  المواضرريع والمصررطلحات الطبيررة فيفضررل عرررض المسرراعدة عليرره لتوضرريح مررا

 (.032، ل 2115العتيبي، 

 :لمعوقيندور األخصائي االجتماعي في مجال رعاية االمطلب الثاني: 

 أوالا: دور األخصائي االجتماعي مع المعاق:

 .بالمؤسسة الراغبين بااللتحاقاالجتماعية للمعاقين المتقدمين ودراسة الحالة  .0

 توجيهها التوجيه المناسل.اكتشاف ميول ومهارات المعاقين و .2

 التركيز عليها في تنمية رخصيته.تنمية قدرات المعاق المتبقية و .3

 ة الالزمة لحالته.يلحصول على األجهزة التعويضمساعدة المعاق في ا .4

 التخفيف من حدة االضطرابات النفسية التي يعاني منها المعاق الناتجة عن إعاقته. .5

 اجتماعية.معاق سواء كانت طبية أو نفسية أو المساعدة في تقديم مختلف الخدمات التي يحتاجها ال .6

 برامج العمل مع المعاقين.طة ووالدورية والسنوية عن أنش إعداد التقارير الشهرية .3

 خاصة فيما يتعلق بتأهيله المهني.تبلل على المشكالت التي تعترضه ومساعدته في ال .5

) الرنتيسي، مجال العمل أو الحياة.  ين سواء فيالقوانين على االستفادة من التشريعات ومساعدة المعوق .2

 (.4-3، ل2103

، 2112)عبررد النررور،  ائي االجتموواعي تتمثوول بمووا يلووي:مجموول هووه  األدوار التووي يقوووم بهووا األخصووكمووا أن 

 (   36ل

 دور المساعد.  :1

يقوم األخصائي االجتماعي بتقديم المساعدة للمعوقين في المجتمع، المؤسسة على تنظريم جهرودهم و تعراونهم 

 و استثمار جهودهم في تحقيق رعاية اجتماعية مالئمة لهم.

 المروارد  علرى التعررف علرى المعروقين مسراعدة إلى تهدف التي صالاالت بأنشطة فيه يقوم : دور الوسيط:8

 االجتماعيرة المؤسسرات طريرق عرن لهرم المقدمرة الخردمات مرن االستفادة حتى يمكنهم المتوفرة، واإلمكانيات

 .مشاكلهم متطلبات حسل

 

 

 



   
 
 

 

 

 :: دور المستشار3

 برل التأهيليرة، المؤسسرة  فري عملره مبحكر معينة إدارية بقوانين االجتماعي األخصائي يتقيد ال الدور هذا في 

، عملره تسرهل أن ررأنها مرن التري المختلفرة بالمؤسسرات ويتصرل,الضررورة عنرد اإلداريرة يتخطرى الحرواجز

 .آخر جانل من والحكومية األهلية المؤسسات وبين ،جانل من جماعات المعوقين بين ويعمل

 :: دور المطالب4

يتصرل  فإنره المستشرار بردور يقروم حينمرا االجتمراعي فاألخصرائي,السرابقة ألدواره مكمرل الردور يعتبرر هرذاو 

المعروقين،  باسرم ويرتكلم التأهيرل، بمؤسسرات المعروقين صرالح فري القررارات تتخرذ أن تسرتطيع التري بالجهرات

 .مصالحهم عن ويدافع ويتحد  بأسمائهم

 للمعروق يتسرنى إذ، تمرعوال المعروق برين وصرل حلقرة فهو ,كثيرة بمهام يقوم االجتماعي األخصائي حيث أنّ  

الرذ   األمرر ؛الضررورية حاجاتره وإررباع قردراتهم اسرتثمار علرى لره، ومسراعدته المتاحرة اإلمكانيرات معرفرة

 اتصراله خرالل مرن المعروقين، مرع الرسرمية غيرر العالقرات إلرى الرسرمية العالقرات تجراوز إلرى بره يرؤد 

    .بهم الخاصة القرارات التخاذ أخرى جهة من المعوقين ومجتمع جهة من األهلية والحكومية بالمؤسسات

   :ثانياا: مقومات نجاح األخصائي االجتماعي في عمله مع المعاقين

 اتجاهات األخصائي االجتماعي للعمل في مجال رعاية المعاقين ومنها:استعداد و -أ

 أن تكون اتجاهاته إيجابية نحوهم.الرغبة في العمل مع المعاقين، و -

 .صبوراً أن يكون متزناً و -

حسرن التصرررف فري المواقرف البيررر تحمرل المسرؤولية تجرراه المعراقين، وأن يكرون لديره القردرة علررى  -

 عادية التي قد تصادفه.

أن يكون لبقاً في حديثه معهم بشكل ال يحرج رعورهم أو يخدش حياءهم، مقدراً لظروف اعاقة كرل  -

 منهم.

فات مقردراً لظرروفهم النفسرية أن يكون عطوفاً رحيماً غير قاس معهرم، مهمرا صردر مرنهم مرن تصرر -

 واالجتماعية.

إعررداده مهنيرراً للقيررام بالتعامررل مررع المعرراقين و تقررديم الخرردمات المباررررة ومررن الصررفات المهنيررة الالزمررة  -ب

 ألخصائي االجتماعي في هذا المجال.ل

           ن قيررررادة صرررررفوفهم، وملمرررراً بأسررررباب اعررررراقتهم يحّسررررون ملمرررراً بسرررريكولوجية المعررررراقين، وأن يكرررر -

  روف كل منهم.و

 رروف تناسرل مرع قردراتهم واسرتعداداتهم وطررق التفراهم للمعراقين بمرا يأن يجيد استخدام أساليل و -

 اعاقتهم.

 أن يجيد قيادة مجموعات المعاقين من فئات ونوعيات مختلفة. -



   
 
 

 

 

 حسن االلتزام بواجباته ومسؤولياته تجاه المعاقين.المشهود له بالكفاءة في العمل و أن يكون من -

 األنشطة المتصلة بها.ية بالمشكالت التي يتعامل معها ون يكون على دراأ -

لديره المهرارات العمرل المهنري و التنسريق برين فريرقيكون قادراً على تحقيق التفاعل واالتصرال وأن  -

 (4-3، ل2103) الرنتيسي، الالزمة للعمل مع الفريق.

 : الرؤية المستقبلية لتحسين خدمات المعاقينالمطلب الثالث: 

إن خدمات الرعاية االجتماعية تحتاج إلى تنظيم وإلى إعادة هيكلة مؤسسات الرعاية االجتماعية 

وبالخصول أقسام رعاية ذو  االحتياجات الخاصة وكذللك تحسين نوع الخدمات التي تقدمها عموماً، 

ؤيا الهم التطلعات ر يقّدم الباحثم إلى ذو  االحتياجات الخاصة خصوصاً، ولهذا سوف والخدمات التي تقدّ 

 (30-31، ل2121: )عبد وآخرون، وهي ما يأتي؛ المستقبلية

واالعتماد على الهوية الخاصة  اإلعاقةتأمين خدمات الرعاية الصحية بصورة مجانية لألرخال ذو   -

 الممنوحة لهم من قبل الهيئة العليا لذو  االعاقة واالحتياجات الخاصة.

الوسائل المادية التي تمتلكها الدولة والمنظمات ذات العالقة التي لما كان اإلعالم مجموعة من و -

التي  األفكار والمواقف والسياسات وفلسفتها االجتماعية واالقتصادية والسياسية تستعملها في التعبير عن

ن المعلومات المهنية تبقى أسيرة خزائنها ومكاتبها معمورة مركونة بخبراتها واختصاصاتها إترتأيها ف

عن طريق تلك الوسائل  إالّ يتحقق التواصل معها وإيجاد أرضية جيدة بوعي مهني جماعي  وال

اإلعالمية التي تأتي على ركل بث إذاعي وعرض تلفزيوني من خالل برامج التنمية واإلعالن عن قيمة 

لجمهور اة ، وكذلك التعريف بالمشاريع الخدمية، والتعليمية وتوعيالمهن ودور القائمين بأدائها إنسانياً 

على التعاطي معها، وكذلك نقل وقائع المؤتمرات واالجتماعات، وتحديد الجهات ذات العالقة، وربكة 

االنترنيت والحاسوب أصبح لها األثر الفاعل في نقل المعلومات مباررة، وعلى وفق هذه الحقائق أصبح 

ل واإلعالم في التعامل مع في حكم الضرورة العمل على اإلفادة من التطور التقني في مجال االتصا

 بما يحقق تواصلهم واندماجهم السليم في المجتمع الذ  يعيشون فيه. المعاقينقضايا 

وبحسل المعايير  اإلعاقةالعمل على تصميم مباني المعاهد لتكون موائمة لحاجات واستعماالت ذو   -

 الدولية، وباإلمكان االستفادة من تجارب دول متقدمة في هذا المجال.

لحاجتهم  ثر تشجيعي بالنسبة للمعاقين وكذلكأفير وجبات غذائية مجانية في معاهد المعاقين لما له من تو -

 عضاءهم الجسمية.أجسامهم نتيجة فقدهم جزء من أالبذاء لسد النقص الحاصل في  إلى

 لتزويدهمقامة دورات تدريبية للقائمين على العملية التعليمية والتأهيلية للمعاقين، وذلك إالعمل على  -

 ساليل المتطورة في مجال رعاية المعاق والتعامل معه.بأحد  األ



   
 
 

 

 

 جراء المزيد من الفعاليات والبرامج الترفيهية للمعاقين كالرحالتإدارات المعاهد على القيام بإحث  -

 التخفيف ماكن الترفيهية، حيث يكون لهذه البرامج الدور الفعال فياأل إلىالعلمية، والحفالت والسفرات 

 من ردة اإلعاقة، كما تعمل على التبلل على الحالة النفسية السيئة التي يعاني منها المعاق.

والمتطلبات  تحديد مبالغ ربكة الحماية االجتماعية بما يتناسل مع غال المعيشة ومع تكاليف االحتياجات -

 الصحية ونوعية االعاقة وخطورتها لتحقيق الباية من تقريرها وليست مجرد مبالغ

 مزية.ر -

 العلوم علم النف ، الجامعات وخاصة أقسام الكليات اإلنسانية، علم االجتماع،المعاهد وتضمين مناهج  -

مع مفردات القاموس  لذو  االحتياجات الخاصةالتربو ، مناهج خاصة  اإلررادالتربوية والنفسية، 

 الطلبة بعد تخرجهم بالمهارات العلمية بهذا الخصول.  رار  وتأهيلاإل

 



   
 
 

 

 

 فصل الرابعال

 اإلجراءات المنهجية للدراســة

 :تمهيد

فرري طيررات هررذا الفصررل يقرروم الباحررث بوصررف المررنهج واالجررراءات المتبعررة فرري البحررث، والررذ  يتضررمن: تحديررد المنهجيررة 

المستخدمة، وتحديد مجتمع وعينة البحث، واألداة المستخدمة في جمع البيانات من حيث البناء وكيفية التحقق من صدق تلك 

 األداة وثباتها، واألدوات والعمليات اإلحصائية التي ستستخدم في تحليل البيانات، وذلك على النحو التالي:

 منهج الدراسة:أوالا: 

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث يرى الباحث أن استخدام هذا المنهج في البحث يساهم في التوصل إلى األهرداف 

قترحات قد تسهم في إيجاد حلول لمشكلة البحث، وقد أثبت هذا المنهج فعاليته في الوصرول المرجوة والخروج بتوصيات وم

 إلى نتائج جيدة في العديد من المجاالت البحثية. 

االجتماعيررة المقدمررة بالمستشررفيات الحكوميررة فرري منطقررة  اتقررام الباحررث بجمررع بيانررات عررن مرردى رضررا المعرراقين عررن الخرردم

ة وصرياغتها فري رركل اسرتبيان ترم توزيعره علرى أفرراد العينرة ومرن ثرم وصرف هرذه البيانرات جازان، وتم وضرع أسرئلة محردد

 وتحليلها.

 :المنهج الوصفي

يعرررف المررنهج الوصررفي بأنرره "المررنهج الررذ  يهرردف إلررى وصررف الظرراهرة المدروسررة أو تحديررد المشرركلة أو تبريررر الظررروف 

اآلخرررون فرري التعامررل مررع الحرراالت المماثلررة لوضررع الخطررط  والممارسررات أو التقيرريم والمقارنررة أو التعرررف علررى مررا يعملرره

المستقبلية"، وال يقتصر هذا المنهج على وصف الظاهرة فقط، وإنما يتعداه إلى التفسرير والتحليرل للوصرول إلرى حقرائق عرن 

 (.053ه  : 0420الظروف القائمة من أجل تطويرها وتحسينها. )القحطاني وآخرون، 

 دقيقرة معلومات بجمع الباحث يقوم حيث واالجتماعية، اإلنسانية بالمجاالت المتعلقة المشكالت سةبدرا يهتم الوصفي المنهج

 عنهرا ويعبرر المتروفرة، الحقرائق بداللرة دقيقراً  تفسريراً  وتفسريرها بوصرفها يقروم ثرم ومرن الدراسرة، موضوع معينة  اهرة عن

 أو الظراهرة، مقدار يوضح رقمياً  وصفاً  الظاهرة بوصف اً كمي تعبيراً  أو خصائصها، وتوضيح الظاهرة بوصف كيفياً  تعبيراً 

 المختلفة. األخرى الظواهر مع ارتباطها ودرجات حجمها،

 مجتمع وعينة الدراسة:ثانياا: 

هرو بمثابرة وحردات محرددة مرن  الدراسرةمجتمع فالخطوة األولى في البحو  هو تعريف مجتمع البحث المستهدف بالدراسة. 

(. يتكرون مجتمرع الدراسرة مرن المعراقين 256م: 2104المجتمع يستهدفهم الباحث بالدراسة. )نور ، العناصر الموجودة في 

 بالمتشفيات الحكومية بمنطقة جازان.



   
 
 

 

 

وبالترالي اعتمراد هرذا ؛ ( من المعاقين بالمستشفيات الحكوميرة بمنطقرة جرازان001)سحل عينة عشوائية بسيطة مكونة منتم 

 العدد ليمثل حجم العينة.

 أداة الدراسة:)االستبانة(اا: ثالث

تم استخدام االستبانة كأداة لهذه الدراسة لجمع البيانات المتعلقة بها، نظرراً لطبيعتهرا مرن حيرث أهردافها ومنهجهرا ومجتمعهرا، 

وتعتبر من أكثر أدوات البحث انتشاراً وتستخدم في مختلرف مجراالت العلروم والمعرفرة، فهري أكثرر فاعليرة مرن حيرث الوقرت 

لفة، وإمكانية جمع البيانات عن عدد أكبر من األفراد، كما أنها تسهل اإلجابة على بعض األسئلة التي تحتراج إلرى وقرت والتك

-063م: 2104من قبل المبحرو ، كمرا أنهرا تسرهل جمرع البيانرات عنردما تكرون العينرة موزعرة فري أمراكن مختلفرة. )نرور ، 

065.) 

 اتالتعرررف علررى مرردى رضررا المعرراقين عررن الخرردمئيسرري للدراسررة وهررو : قررام الباحررث بوضررع الهرردف الرالخطوووة األولووى

 .االجتماعية المقدمة بالمستشفيات الحكومية في منطقة جازان

 : تحديد مجاالت القياس ألداة الدراسة: تمثلت مجاالت القياس ألداة الدراسة في قسمين:الخطوة الثانية

 المؤهل التعليمي(. –الفئة العمرية  –على أسئلة عن )النوع  : البيانات الشخصية عن المعاقين، ويحتو القسم األول

 : األسئلة الموضوعية، ويتضمن المحاور اآلتية:القسم الثاني

 عبارة(. 02االجتماعية المتعلقة بالعالج: ويحتو  على            ) اتالمحور األول: رضا المعاقين عن الخدم

 2جتماعيررة المتعلقررة بالمستشررفيات ومرافقهررا وعامليهررا: ويحتررو  علررى )اال اتالمحررور الثرراني: رضررا المعرراقين عررن الخرردم

 عبارات(.

 عبارات(. 6المحور الثالث: رضا المعاقين عن التعاون بين المستشفى والجهات المختصة: ويحتو  على  )

 صياغة عبارات أداة الدراسة في صورتها األولية:الخطوة الثالثة: 

ياغة العبارات من خرالل مراجعرة اإلطرار النظرر  ومقرايي  الدراسرات السرابقة، وتمرت بعد تحديد محاور االستبانة تمت ص

صياغة عبارات كل محور وفقاً للتعريفرات اإلجرائيرة واالسرتفادة مرن بعرض العبرارات الرواردة فري األدوات المسرتخدمة فري 

 الدراسات السابقة.

ج االسررتجابات علررى عبررارات المحرراور باسررتخدام مقيرراس ترردريج االسررتجابات للمحرراور الرئيسررية: تررم ترردري الخطوووة الرابعووة:

–ال أدر   –موافرق  –ليكرت الخماسي الستجابات أفراد العينة لعبارات محاور االستبانة على النحو اآلتري: )موافرق بشردة 

 ( على التوالي.0،  2،  3،  4،  5غير موافق بشدة(، وتأخذ الدرجات )–غير موافق 

يمات أداة الدراسة: تمت صياغة تعليمات االستبانة ببرض تعريف أفرراد عينرة الدراسرة علرى صياغة تعل الخطوة الخامسة:

الهدف من أداة الدراسة، مع مراعاة وضوح العبارات ومالءمتها لمستوى أفراد العينة، والتأكيد على كتابة البيانات الخاصة 

 بمتبيرات الدراسة.



   
 
 

 

 

ا األولية ومراجعتهرا بالتنسريق مرع الردكتور المشررف، ترم التوصرل إلرى تم وضع أداة الدراسة في صورته الخطوة السادسة:

 الصيبة األخيرة بعد عمل بعض التعديالت واإلضافات ومن ثم تم تطبيقها على عينة الدراسة.

 

 جابات حسل مقياس ليكرت الخماسي.أوزان اإل (:1-3جدول رقم )

 الدرجات الوزن المستوى

 0.51إلى أقل من  0 0 غير موافق بشدة

 2.61إلى أقل من  0.51 2 غير موافق

 3.41إلى أقل من  2.61 3 ال أدر 

 4.21إلى أقل من  3.41 4 موافق

 5إلى  4.21 5 موافق بشدة

 

تم حساب المتوسطات الحسابية المرجحة لكل عبارة من عبارات مقياس الدراسة ومقارنتها مع المدى الموجود فري الجردول 

 لمقابلة للمدى الذ  يقع بداخله متوسط العبارة.السابق وتعطى اإلجابة ا

 منخفض(، وذلك وفقاً للمعادلة التالية: -متوسط  –ولتحديد درجة الرضا، فقد تم تحديد ثال  مستويات هي رضا )مرتفع 

 عدد المستويات÷ الحد األدنى(  –طول الفئة = )الحد األعلى 

 فإن المستويات كاآلتي: ، وبالتالي0.33=  3÷  4=  3( ÷ 0 – 5= )          

 2.33 – 0.11مستوى منخفض :  من 

 3.66 – 2.34مستوى متوسط :  من 

 فأكثر. 3.63مستوى مرتفع :  من 

 صدق المحكــمين: ابعاا: ر

(، ألخذ رأيهم وإجرراء توجيهراتهم 2تم عرض االستبانة على اثنين من الدكاترة المحكمين؛ الواردة أسمائهم في الملحق رقم)

تهم بالحررذف واإلضررافة، وعرضررها أخيررراً علررى الرردكتورة المشرررفة علررى الدراسررة حررول مالحظررات المحكمررين وتررم وتعررديال

 راج االستبانة بصورتها النهائية.اعتمادها وإخ

 صدق وثبات االستبانة:امساا: خ

البحرث العلمري، ويرجرع يمكن القول أّن مدى صدق وثبات البيانات التي توفّرها األداة هي مرن أهرم أسر  جمرع البيانرات فري 

السبل في ذلك إلى أن ضعف ثبات وصدق األداة يؤد  إلى ضعف صّحة نترائج البحرث العلمري بأكملره، وعردم صرّحة نترائج 

 البحث العلمي تجعل البحث بدون قيمة علمية، لذلك يجل على الباحث الحرل على اختيار أداة تمتاز بالثبات والصدق.



   
 
 

 

 

 

 :ةصدق االتساق الداخلي لالستبان

تم حساب االتساق الداخلي ألداة الدراسة من خالل حساب معامل االرتباط لبيرسون بين كل عبارة والدرجرة الكليرة للمحرور 

 الذ  تنتمي له، وكانت النتائج كما توضحها الجداول التالية:

 متعلقة بالعالج.االجتماعية ال اتصدق االتساق الداخلي للمحور األول: رضا المعاقين عن الخدم (:8-3جدول رقم )

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

0 1.630** 00  1.363** 

2 1.365** 02 1.316** 

3 1.331** 03 1.334** 

4 1.301** 04 1.323** 

5 1.340** 05 1.343** 

6 1.315** 06 1.315** 

3 1.512** 03 1.325** 

5 1.324** 05 1.303** 

2 1.303** 02 1.313** 

01 1.315**  

 

 (1.10ة عند مستوى داللة إحصائي )( دال(**

الجدول السابق يوضح معامالت بيرسون لالرتباط لقياس صدق االتساق الرداخلي للعبرارات المكونرة للمحرور األول: 

الت االرتباط بين كرل عبرارة ودرجرة المحرور ، فنجد أن جميع معاماالجتماعية المتعلقة بالعالج اترضا المعاقين عن الخدم

(، ممرا يشرير إلرى 1.10( وجميعها دالة عنرد مسرتوى داللرة إحصرائية )1.512 – 1.630األول جاءت موجبة تراوحت بين )

 أن المحور األول يتسم باالتساق الداخلي.

 

 

 



   
 
 

 

 

االجتماعية المتعلقة بالمستشفيات  تالخدماصدق االتساق الداخلي للمحور الثاني: رضا المعاقين عن  (:3-3جدول رقم )

 ومرافقها وعامليها.

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

0 1.533** 6 1.520** 

2 1.523** 3 1.313** 

3 1.634** 5 1.520** 

4 1.355** 2 1.343** 

5 1.553**  

 (.1.10دالة عند مستوى داللة إحصائي )) **( 

الجدول السابق يوضح معامالت بيرسون لالرتباط لقياس صدق االتساق الداخلي للعبرارات المكونرة للمحرور الثراني: 

، فنجد أن جميع معامالت االرتباط بين كل االجتماعية المتعلقة بالمستشفيات ومرافقها وعامليها الخدماترضا المعاقين عن 

هرررا دالرررة عنرررد مسرررتوى داللرررة ( وجميع1.553 – 1.533تراوحرررت برررين )عبرررارة ودرجرررة المحرررور الثررراني جررراءت موجبرررة 

 المحور الثاني يتسم باالتساق الداخلي. (، مما يشير إلى أنّ 1.10)إحصائية

 صدق االتساق الداخلي للمحور الثالث: رضا المعاقين عن التعاون بين المستشفى والجهات المختصة. (:4-3جدول رقم )

 

 (.1.10( دالة عند مستوى داللة إحصائي )(**

رضا الجدول السابق يوضح معامالت بيرسون لالرتباط لقياس صدق االتساق الداخلي للعبارات المكونة للمحور الثالث: 

، فنجد أن جميع معامالت االرتباط بين كل عبارة ودرجة المحور والجهات المختصةالمعاقين عن التعاون بين المستشفى 

(، مما يشير إلى 1.10( وجميعها دالة عند مستوى داللة إحصائية )1.520 – 1.614الثالث جاءت موجبة تراوحت بين )

 أن المحور الثالث يتسم باالتساق الداخلي.

 بالمحور معامل االرتباط رقم العبارة

0 1.506** 

2 1.531** 

3 1.520** 

4 1.563** 

5 1.526** 

6 1.614** 



   
 
 

 

 

 : ثبات االستبانة: سادساا 

 ات االستبانة عن طريق استخدام معامل ألفا كرونبا .تم التحقق من ثب

 

 معامالت الثبات لالستبانة (:9-3جدول رقم )

 ألفا-كرونباخ عدد العبارات المحور

 1.251 02 المحور األول

 1.523 2 المحور الثاني

 1.525 6 المحور الثالث

 

رضرا المعراقين ألفا(. بالنسبة للمحرور األول )-)كرونبا الجدول السابق عبارة عن معامالت الثبات لالستبانة بطريقة معامل 

(، وللمحرور 1.251ألفرا بلبرت )-عبارة فإن معامرل كرونبرا  02( الذ  يتكون من االجتماعية المتعلقة بالعالج الخدماتعن 

عبرارات فقرد  2( الرذ  يتكرون مرن االجتماعية المتعلقة بالمستشفيات ومرافقهرا وعامليهرا اترضا المعاقين عن الخدمالثاني )

 6( الررذ  يتكررون مررن رضررا المعرراقين عررن التعرراون بررين المستشررفى والجهررات المختصررة(، وللمحررور الثالررث )1.523بلبررت )

( مما يعني أن هناك ثبات كبيرر 1.55(. نالح  أن جميع معامالت الثبات جاءت مرتفعة جداً )< 1.525عبارات فقد بلبت )

شير إلى ثبات عالي لالستبانة، بمعنى أن األداة لها قدرة كبيرة على إعطراء نفر  النترائج ألداة الدراسة. وهذه القيم المرتفعة ت

 ألفا لكل محور.-بنسبة تقترب من قيم كرونبا 

 :المعالجة واألدوات اإلحصائية المستخدمة: سابعاا 

ابرة علرى التسراؤالت التري تم استخدام العديد من العمليات والمعالجات اإلحصائية ببرض التحقق مرن أهرداف الدراسرة واإلج

تتمثرل هرذه (، و24اإلصردارة ) (SPSSوضعها الباحث وذلرك باالسرتعانة ببرنرامج )الحزمرة اإلحصرائية للعلروم االجتماعيرة 

 العمليات والمعالجات في اآلتي:

 . معامل ارتباط بيرسون لحساب صدق االتساق الداخلي.0

 لدراسة.ألفا لحساب معامل الثبات ألداة ا-. معامل كرونبا 2

 . التكرارات، النسل المئوية، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة على تساؤالت الدراسة.3

 

  



   
 
 

 

 

 

 الفصل الخامس

 الدراسـة ومناقشـتهابيانات تحليل 

 تمهيد:

تحليررل المحرراور  سرريتم فرري هررذا الفصررل إجررراء اإلحصرراءات الوصررفية التحليليررة لبيانررات الدراسررة ابتررداًء بوصررف العينررة ثررم

الموضرروعة لإلجابررة علررى التسرراؤالت، وذلررك بحسرراب كررل مررن التكرررارات والنسررل والمتوسررطات الحسررابية واالنحرافررات 

 المعيارية، لإلجابة على تساؤالت الدراسة، وذلك على النحو التالي:

 أوالا: خصائص عينة الدراسة:

 .يع العينة وفقاً للبيانات األوليةتوز (:1-4جدول رقم )

 النسبة التكرار فئات المتغير المتغير

 النوع
 % 30.5 32 ذكر

 % 25.2 30 أنثى

 الفئة العمرية

 % 26.4 22 سنة 21دون ال  

 % 00.5 03 سنة 25وأقل من  21من 

 % 01.1 00 سنة 31وأقل من  25من 

 % 21.2 23 سنة 35وأقل من  31من 

 % 02.0 20 سنة 41وأقل من  35من 

 % 00.5 03 ة فأكثرسن 41من 

 المؤهل التعليمي

 % 51.1 55 دون الثانو 

 % 31.2 34 ثانو 

 % 03.3 02 جامعي

 % 0.5 2 دراسات عليا

 % 100.0 110 المجموع

 ، ويتبين اآلتي:يع العينة وفقاً للبيانات األوليةالجدول السابق يوضح توز

 (.% 25.2( هم ذكور، بينما بلبت نسبة اإلنا  )% 30.5نسبة )، نجد أن غالبية العينة )المعاقين( بللنوعبالنسبة 

 

 



   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: توزيع العينة وفقاً لمتبير النوع "0" ركل رقم )

 

 

( فري الفئرة العمريرة )مرن % 21.2سنة(، وأن نسبة ) 21)دون ال  ( في الفئة العمرية % 26.4نسبة ) ، نجد أنللعمربالنسبة 

 01.1سرنة(، بينمرا أقرل نسربة بلبرت ) 41وأقل مرن  35( في الفئة العمرية )من % 02.0سنة(، وأن نسبة ) 35وأقل من  31

 سنة(. 31وأقل من  25( للعينة في الفئة العمرية )من %

 

 

 

 

 

 

 (: توزيع العينة وفقاً لمتبير العمر"2" ركل رقم )

 

 

 

 

( % 31.2انو (، وأن نسرربة )( مررن العينررة مررؤهلهم التعليمرري )دون الثرر% 51.1، نجررد أن نسرربة )للمؤهوول التعليموويبالنسرربة 

 ( فقط مؤهلهم )دراسات عليا(.% 0.5( مؤهلهم )جامعي(، وأن نسبة )% 03.3مؤهلهم التعليمي )ثانو (، وأن نسبة )
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 (: توزيع العينة وفقاً لمتبير المؤهل العلمي"3" ركل رقم )
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 :ثانياا: اإلجابة على تساؤالت الدراسة 

 االجتماعية المتعلقة بالعال ؟ الخدماتول، وينص على: ما مدى رضا المعاقين عن / عر  نتائج التساؤل األ1

لإلجابة على هذا السؤال، فقد تم استخدام اإلحصاءات الوصفية المتمثلة في حساب التكرارات، النسل المئوية، المتوسرطات 

 ك كما يلي:الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل عبارات المحور األول من االستبانة، وذل

 االجتماعية المتعلقة بالعالج. اترضا المعاقين عن الخدم (:8-4جدول رقم )

  العبارات
موافق 

 بشدة
 موافق

ال 

 أدري

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الرضا
 الترتيب

. يشرررعر المعررراق بالرضرررا 0

عررررررن جهررررررود األخصررررررائي 

 االجتماعي لعالجه

 2 5 03 33 53 ت

 2 مرتفع 1.26 4.25
% 50.5 31.1 00.5 4.5 0.5 

. يسررررررررراعد األخصرررررررررائي 2

االجتمررراعي علرررى اسرررتقرار 

الحالة النفسرية واالجتماعيرة 

 للمعاق

 3 2 06 30 55 ت

 3 مرتفع 1.26 4.26
% 52.3 25.2 04.5 0.5 2.3 

. يشرررعر المعررراق بالرضرررا 3

عن التعاون بين األخصائي 

الطبيرررررررررل االجتمررررررررراعي و

 لعالجه

 3 5 06 34 52 ت

 00 مرتفع 0.12 4.05
% 43.3 31.2 04.5 4.5 2.3 

. انفرررررررررراد األخصرررررررررائي 4

االجتمرررررراعي بالعمررررررل دون 

 الطبيل ينال رضا المعاق

 2 5 02 33 50 ت

 02 مرتفع 1.25 4.05
% 46.4 31.1 03.3 4.5 0.5 

. يقررررررررررردم األخصررررررررررررائي 5

االجتمررررررراعي التوجيهرررررررات 

 بأسلوب راقي واإلررادات

 2 0 02 42 53 ت

 3 مرتفع 1.54 4.31
% 45.2 35.2 01.2 1.2 0.5 

 05 مرتفع 0.12 4.03 3 6 05 36 51 ت. يحررررررررررث األخصررررررررررائي 6

  الفصل الخام   
تح ل  يل  بي انات  الدراس   ة  

 ومناق ش تها 
 



   
 
 

 

 

االجتمرراعي المعرراق بمتابعررة 

 المحاضرات التثقيفية
%    5.5 2.3 

  45.5 32.3 03.6       

. المعرررررررراق راض عررررررررن 3

إجرررررراءات خروجررررره مرررررن 

شرررررفى التررررري يرتبهرررررا المست

 األخصائي االجتماعي

 4 2 05 44 45 ت

 04 مرتفع 1.23 4.03
% 41.2 41.1 03.6 0.5 3.6 

. يتجررررراوب المعررررراق مرررررع 5

الخطرررررررة التررررررري يضرررررررعها 

األخصررائي االجتمرراعي مررع 

 ذويه لعالجه

 0 1 05 42 42 ت

 5 مرتفع 1.32 4.25
% 44.5 35.2 06.4 1.1 1.2 

صرائي . يثق المعراق باألخ2

 االجتماعي

 2 0 00 33 52 ت
 0 مرتفع 1.54 4.36

% 53.6 33.6 01.1 1.2 0.5 

. تشرربع حاجررات المعرراق 01

مررررن خررررالل الخطررررة الترررري 

يضررررررررررررعها األخصررررررررررررائي 

 االجتماعي

 4 4 05 32 45 ت

 01 مرتفع 0.12 4.20
% 43.6 35.5 03.6 3.6 3.6 

. يشررعر المعرراق بالرضررا 00

عررررررررن طريقررررررررة متابعررررررررة 

ائي االجتمررررررراعي األخصررررررر

 لحالته

 2 2 02 33 53 ت

 2 مرتفع 1.55 4.32
% 50.5 33.6 01.2 0.5 0.5 

. يشررعر المعرراق بالرضررا 02

عرررررررن تقيررررررريم األخصرررررررائي 

 االجتماعي لحالته المنزلية

 3 3 05 36 51 ت

 03 مرتفع 1.25 4.05
% 45.5 32.3 06.4 2.3 2.3 

. يشررعر المعرراق بالرضررا 03

صرررررائي عرررررن اهتمرررررام األخ

االجتمرررررررررراعي بمرررررررررروارده 

 2 5 00 36 56 ت

 6 مرتفع 1.25 4.26
% 51.2 32.3 01.1 4.5 0.5 



   
 
 

 

 

 وإمكاناته

. يهرررررررررتم األخصرررررررررائي 04

االجتمررررررررررررررراعي بفهرررررررررررررررم 

االحتياجرررررررررررات النفسرررررررررررية 

 واالجتماعية للمعاق

 3 2 06 31 52 ت

 5 مرتفع 1.23 4.23
% 53.6 23.3 04.5 0.5 2.3 

ي . معرررايير السرررالمة التررر05

يضررررررررررررعها األخصررررررررررررائي 

 االجتماعي تناسل وضعي

 6 5 03 33 45 ت

 06 مرتفع 0.02 4.11
% 41.2 33.6 05.5 4.5 5.5 

 03 مرتفع 0.16 4.11 5 5 06 43 40 ت . يثق المعاق بالطبيل06

 المختص 
      

    
% 33.3 32.0 04.5 4.5 4.5 

. يشررررررررررعر المعرررررررررراقون 03

بالرضرررا عرررن تناسرررل عررردد 

ئيين االجتمرررراعيين األخصررررا

 مع عدد المعاقين لعالجهم

 5 4 22 35 35 ت

 02 مرتفع 0.06 3.55
% 34.5 34.5 21.1 3.6 3.3 

. يشررعر المعرراق بالرضررا 05

عرررررررن معاملرررررررة الطبيرررررررل 

 المختص له

 5 5 20 33 42 ت

 05 مرتفع 0.15 3.26
% 35.2 33.6 02.0 4.5 4.5 

. التعرررررررررررررراون بررررررررررررررين 02

ي األخصرررررررائي االجتمررررررراع

وذو  المعرررررراق لرررررره آثررررررار 

 إيجابية عليه

 3 3 00 33 56 ت

 4 مرتفع 1.25 4.23
% 51.2 33.6 01.1 2.3 2.3 

  مرتفع 0.91 4.11 المحور ككل

 

 



   
 
 

 

 

 المعرراقين عررن الخرردماتالجرردول السررابق يوضررح نتررائج التحليررل الوصررفي لإلجابررات علررى عبررارات المحررور األول: رضررا 

المتوسرطات ، وتظهر التكرارات والنسل المئوية لإلجابات المقابلرة لكرل عبرارة، باإلضرافة إلرى جاالجتماعية المتعلقة بالعال

( يقرع داخرل المردى 4.03، فمن خالل المتوسط العام والذ  يبلرغ )على كل عبارةالحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابات 

ن غالبية أفرد العينة راضين بمستوى مرتفع عرن ( على حسل مقياس ليكرت الخماسي والذ  يشير إلى أ4.21>  - 3.41)

االجتماعيررة المتعلقررة  عررن الخرردمات عبررارات المحررور، أ  أن غالبيررة أفررراد العينررة مررن المعرراقين راضررين بمسررتوى مرتفررع

 .بالعالج

ء بالعبرارة ذات وبناء على المتوسطات الحسابية فقد تم ترتيل العبارات تنازليراً ابترداء بالعبرارة ذات المتوسرط األكبرر وانتهرا

 المتوسط األصبر، 

االجتماعيرة  اتفنجد أن أكثر العبارات التي حازت على موافقة العينة وتشير إلرى أعلرى مسرتوى رضرا للمعراقين عرن الخردم

 المتعلقة بالعالج هي:

 ( ومستوى رضا )مرتفع(.4.36يثق المعاق باألخصائي االجتماعي، بمتوسط حسابي ) -

 ( ومستوى رضا )مرتفع(.4.32ن طريقة متابعة األخصائي االجتماعي لحالته، بمتوسط حسابي )يشعر المعاق بالرضا ع -

 ( ومستوى رضا )مرتفع(.4.31يقدم األخصائي االجتماعي التوجيهات واإلررادات بأسلوب راقي، بمتوسط حسابي ) -

 ( ومستوى رضا )مرتفع(.4.23حسابي )التعاون بين األخصائي االجتماعي وذو  المعاق له آثار إيجابية عليه، بمتوسط  -

( ومسررتوى رضررا 4.23يهررتم األخصررائي االجتمرراعي بفهررم االحتياجررات النفسررية واالجتماعيررة للمعرراق، بمتوسررط حسررابي ) -

 )مرتفع(.

 وأن أقل العبارات موافقة من العينة هي:

 ( ومستوى رضا )مرتفع(.4.11معايير السالمة التي يضعها األخصائي االجتماعي تناسل وضعي، بمتوسط حسابي ) -

 ( ومستوى رضا )مرتفع(.4.11يثق المعاق بالطبيل المختص، بمتوسط حسابي ) -

 ( ومستوى رضا )مرتفع(.3.26يشعر المعاق بالرضا عن معاملة الطبيل المختص له، بمتوسط حسابي ) -

( 3.55سرابي )لعالجهرم، بمتوسرط ح يشعر المعاقون بالرضا عن تناسل عدد األخصرائيين االجتمراعيين مرع عردد المعراقين -

 ى رضا )مرتفع(.ومستو

 

االجتماعيوة المتعلقوة بالمستشوفيات  الخودمات/ عر  نتائج التساؤل الثاني، وينص علوى: موا مودى رضوا المعواقين عون 8

 ومرافقها وعامليها؟

ت، النسل المئوية، المتوسرطات لإلجابة على هذا السؤال، فقد تم استخدام اإلحصاءات الوصفية المتمثلة في حساب التكرارا

 الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل عبارات المحور الثاني من االستبانة، وذلك كما يلي:

 



   
 
 

 

 

 االجتماعية المتعلقة بالمستشفيات ومرافقها وعامليها. اترضا المعاقين عن الخدم (:3-4جدول رقم )

  العبارات
موافق 

 بشدة
 موافق

ال 

 أدري

غير 

 موافق

غير 

ق مواف

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الرضا
 الترتيب

. توفر اإلمكانات الالزمرة 0

لعررررررررالج المعرررررررراقين فرررررررري 

المستشرررررفى يسررررراعد علرررررى 

 تجاوب المعاق.

 4 3 02 33 43 ت

 2 مرتفع 0.12 4.10
% 42.3 33.6 03.3 2.3 3.6 

. يشرررعر المعررراق بالرضرررا 2

عن الخدمات المقدمة له في 

 شفيات الحكومية.المست

 4 0 04 41 50 ت

 0 مرتفع 1.26 4.20
% 46.4 36.4 02.3 1.2 3.6 

. الحمامررررررررررررات الترررررررررررري 3

يسررررررتخدمها المعرررررراق فرررررري 

 المستشفى نظيفة.

 05 04 23 35 23 ت

 2 متوسط 0.30 3.34
% 21.2 30.5 21.2 02.3 03.6 

. مواقررف السرريارات الترري 4

يسررررررتخدمها المعرررررراق فرررررري 

ءم مررررررع المستشررررررفى تررررررتال

 وضعه الصحي

 03 01 21 42 25 ت

 6 متوسط 0.23 3.50
% 22.3 35.2 05.2 2.0 00.5 

. يشرررعر المعررراق بالرضرررا 5

عرررن وجبرررات الطعرررام التررري 

 تقدم له في المستشفى.

 06 2 30 23 23 ت

 5 متوسط 0.33 3.36
%    5.2  

  24.5 24.5 25.2  04.5     

. يشرررعر المعررراق بالرضرررا 6

املرررة العررراملين فررري عرررن مع

 المستشفى لهم.

 00 6 25 23 35 ت

 4 متوسط 0.25 3.66
% 34.5 24.5 25.5 5.5 01.1 

 3 متوسط 0.25 3.42 01 06 24 31 31 ت. يشرررعر المعررراق بالرضرررا 3



   
 
 

 

 

 2.0 04.5 20.5 23.3 23.3 % عن موقع المستشفى.

. يشرررعر المعررراق بالرضرررا 5

 عن الحديقة في المستشفى.

 2 04 24 36 23 ت
 5 متوسط 0.22 3.53

% 24.5 32.3 20.5 02.3 5.2 

. يشرررعر المعررراق بالرضرررا 2

عررررررررررررن قرررررررررررررارات إدارة 

 المستشفى لخدمة المعاقين.

 2 2 20 43 30 ت

 3 مرتفع 0.02 3.50
% 25.2 42.3 02.0 0.5 5.2 

  متوسط 1.80 3.11 المحور ككل

 

 اتوصررفي لإلجابررات علررى عبررارات المحررور الثرراني: رضررا المعرراقين عررن الخرردمالجرردول السررابق يوضررح نتررائج التحليررل ال

، وتظهرر التكررارات والنسرل المئويرة لإلجابرات المقابلرة لكرل عبرارة، االجتماعية المتعلقة بالمستشرفيات ومرافقهرا وعامليهرا

خالل المتوسط العام والرذ  يبلرغ ، فمن على كل عبارةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابات باإلضافة إلى 

( على حسل مقيراس ليكررت الخماسري والرذ  يشرير إلرى أن غالبيرة أفررد العينرة 4.21>  - 3.41( يقع داخل المدى )3.66)

غالبيررة أفررراد العينررة مررن المعرراقين راضررين بمسررتوى متوسررط عررن  راضررين بمسررتوى متوسررط عررن عبررارات المحررور، أ  أنّ 

 .قة بالمستشفيات ومرافقها وعامليهااالجتماعية المتعل اتالخدم

وبناء على المتوسطات الحسابية فقد تم ترتيل العبارات تنازليراً ابترداء بالعبرارة ذات المتوسرط األكبرر وانتهراء بالعبرارة ذات 

المتوسط األصبر، فنجد أن أكثر العبارات التري حرازت علرى موافقرة العينرة وتشرير إلرى أعلرى مسرتوى رضرا للمعراقين عرن 

 االجتماعية المتعلقة بالمستشفيات ومرافقها وعامليها هي: اتدمالخ

( ومسرتوى رضرا 4.20يشعر المعاق بالرضا عن الخدمات المقدمة لره فري المستشرفيات الحكوميرة، بمتوسرط حسرابي بلرغ ) -

 )مرتفع(.

(، ومسرتوى 4.10بي )توفر اإلمكانات الالزمة لعالج المعاقين في المستشرفى يسراعد علرى تجراوب المعراق، بمتوسرط حسرا -

 رضا )مرتفع(.

 ( ومستوى رضا )مرتفع(.3.50يشعر المعاق بالرضا عن قرارات إدارة المستشفى لخدمة المعاقين، بمتوسط حسابي ) -

 وأن أقل العبارات موافقة من العينة هي:

 ستوى رضا )متوسط(.( وم3.36يشعر المعاق بالرضا عن وجبات الطعام التي تقدم له في المستشفى، بمتوسط حسابي ) -

 ( ومستوى رضا )متوسط(.3.34الحمامات التي يستخدمها المعاق في المستشفى نظيفة، بمتوسط حسابي ) -

  



   
 
 

 

 

 / عر  نتائج التساؤل الثالث، وينص على: ما مدى رضا المعاقين عن التعاون بين المستشفى والجهات المختصة؟3

ءات الوصفية المتمثلة في حساب التكرارات، النسل المئوية، المتوسرطات لإلجابة على هذا السؤال، فقد تم استخدام اإلحصا

 الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل عبارات المحور الثالث من االستبانة، وذلك كما يلي:

 رضا المعاقين عن التعاون بين المستشفى والجهات المختصة. (:4-4جدول رقم )

  العبارات
موافق 

 بشدة
 موافق

ال 

 أدري

ر غي

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 الرضا
 الترتيب

. اهتمررررررررررررام الجهررررررررررررات 0

الحكوميررة بالمعرراقين يسرراعد 

 على اندماجهم في المجتمع.

 4 2 02 33 45 ت

 2 مرتفع 0.11 4.02
% 43.6 33.6 03.3 0.5 3.6 

. يشرررررررررررعر المعررررررررررراقون 2

بالرضررى عررن تعرراون إدارة 

ى مرررررع الجهرررررات المستشرررررف

المختصررررررة فيمررررررا يتعلررررررق 

 بعالجهم.

 5 4 20 32 45 ت

 5 مرتفع 0.12 4.14
% 43.6 22.0 02.0 3.6 4.5 

. يشعر المعاقون بالرضرا 3

عررررررررررررن تواصررررررررررررل إدارة 

المستشرررررفى مرررررع الجهرررررات 

المختصرررة لتأهيرررل المعررراق 

 مهنيا.

 5 3 26 30 45 ت

 6 مرتفع 0.15 3.25
% 41.2 25.2 23.6 2.3 4.5 

. يشعر المعاقون بالرضرا 4

عررررررررررررن تواصررررررررررررل إدارة 

المستشرررررفى مرررررع الجهرررررات 

الداعمرررررررة ماديرررررررا لعرررررررالج 

 المعوقين.

 3 3 05 35 43 ت

 3 مرتفع 0.15 4.15
% 42.3 30.5 06.4 6.4 2.3 

. يشعر المعاقون بالرضرا 5

عررررررررررررن تواصررررررررررررل إدارة 

 4 5 02 35 43 ت
 4 مرتفع 0.16 4.15

% 42.3 30.5 03.3 4.5 3.6 



   
 
 

 

 

المستشررفى مررع أولرري األمررر 

لترررررررأمين وسرررررررائل النقرررررررل 

 المالءمة لهم.

. يشعر المعاقون بالرضرا 6

عن قرارات الحكومة لردعم 

المستشرررفيات التررري تخررررص 

 المعاقين.

 0 0 00 40 56 ت

 0 مرتفع 1.36 4.36
% 51.2 33.3 01.1 1.2 1.2 

  مرتفع 1.01 4.10 المحور ككل

 

ائج التحليرل الوصرفي لإلجابرات علرى عبرارات المحرور الثالرث: رضرا المعراقين عرن التعراون برين الجدول السرابق يوضرح نتر

المتوسرطات ، وتظهر التكرارات والنسل المئوية لإلجابات المقابلة لكل عبارة، باإلضافة إلى المستشفى والجهات المختصة

( يقرع داخرل المردى 4.01متوسط العام والذ  يبلرغ )، فمن خالل العلى كل عبارةالحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابات 

( على حسل مقياس ليكرت الخماسي والذ  يشير إلى أن غالبية أفرد العينة راضين بمستوى مرتفع عرن 4.21>  - 3.41)

عبارات المحور، أ  أن غالبيرة أفرراد العينرة مرن المعراقين راضرين بمسرتوى مرتفرع عرن التعراون برين المستشرفى والجهرات 

 .تصةالمخ

وبناء على المتوسطات الحسابية فقد تم ترتيل العبارات تنازليراً ابترداء بالعبرارة ذات المتوسرط األكبرر وانتهراء بالعبرارة ذات 

المتوسط األصبر، فنجد أن أكثر العبارات التري حرازت علرى موافقرة العينرة وتشرير إلرى أعلرى مسرتوى رضرا للمعراقين عرن 

 ختصة هي:التعاون بين المستشفى والجهات الم

( ومسرتوى 4.36يشعر المعاقون بالرضا عن قرارات الحكومة لدعم المستشفيات التي تخص المعاقين، بمتوسط حسابي ) -

 رضا )مرتفع(.

 ( ومستوى رضا )مرتفع(.4.02اهتمام الجهات الحكومية بالمعاقين يساعد على اندماجهم في المجتمع، بمتوسط حسابي ) -

 ن العينة هي:وأن أقل العبارات موافقة م

( 3.25يشعر المعاقون بالرضا عن تواصل إدارة المستشفى مع الجهات المختصة لتأهيل المعاق مهنيا، بمتوسط حسابي ) -

 ومستوى رضا )مرتفع(.

 

 



   
 
 

 

 

 

 الفصل السادس

 ملخص النتائج والتوصيات

 أوالا: النتائج:

 .األولية أ( النتائج المتعلقة بالبيانات 

 ( من المعاقين بالمستشفيات الحكومية بمنطقة جازان، وتم التوصل 001تتكون العينة من )إلى: 

 حيث النوع : المبحوثين من أن غالبيةنتائج الدراسات  أ هرت (1

  ( % 30.5بنسبة )الذكور كانت. 

  ( 25.2ونسبة االنا  كانت% . ) 

 أ هرت نتائج الدراسات من في الفئة العمرية : (2

 ( 26.4أن نسبة % )  سنة( 21)دون ال 

  سنة(. 35وأقل من  31العمرية )من  ( في الفئة% 21.2) وأن نسبة  

 أ هرت نتائج الدراسات على حسل المؤهل العلمي   (3

 ( 51.1نسبة %.) ( مؤهلهم التعليمي )دون الثانو 

  ( 31.2نسبة %.) ( مؤهلهم التعليمي )ثانو 

 :ب( النتائج المتعلقة باإلجابة على التساؤالت

 أكثرر   ، وأن ة برالعالجاالجتماعيرة المتعلقر اتغالبية أفراد العينة من المعاقين راضين بمستوى مرتفع عن الخدم

 االجتماعية المتعلقة بالعالج هي: اتالعبارات التي تشير إلى أعلى مستوى رضا للمعاقين عن الخدم

 يثق المعاق باألخصائي االجتماعي، بمستوى رضا )مرتفع(. -

 يشعر المعاق بالرضا عن طريقة متابعة األخصائي االجتماعي لحالته، بمستوى رضا )مرتفع(. -

 األخصائي االجتماعي التوجيهات واإلررادات بأسلوب راقي، بمستوى رضا )مرتفع(. يقدم -

 التعاون بين األخصائي االجتماعي وذو  المعاق له آثار إيجابية عليه، بمستوى رضا )مرتفع(. -

 يهتم األخصائي االجتماعي بفهم االحتياجات النفسية واالجتماعية للمعاق، بمستوى رضا )مرتفع(. -

 االجتماعيررة المتعلقررة بالمستشررفيات  اتة أفررراد العينررة مررن المعرراقين راضررين بمسررتوى متوسررط عررن الخرردمغالبيرر

 ،ومرافقها وعامليها

االجتماعيرة المتعلقرة بالمستشررفيات  اتوأن أكثرر العبرارات التري تشرير إلرى أعلرى مسرتوى رضرا للمعراقين عرن الخردم 

 ومرافقها وعامليها هي:

 



   
 
 

 

 

 خدمات المقدمة له في المستشفيات الحكومية، بمستوى رضا )مرتفع(.يشعر المعاق بالرضا عن ال -

 توفر اإلمكانات الالزمة لعالج المعاقين في المستشفى يساعد على تجاوب المعاق، بمستوى رضا )مرتفع(. -

 يشعر المعاق بالرضا عن قرارات إدارة المستشفى لخدمة المعاقين، بمستوى رضا )مرتفع(. -

 

 وأن ينة من المعاقين راضين بمسرتوى مرتفرع عرن التعراون برين المستشرفى والجهرات المختصرةغالبية أفراد الع ،

 أكثر العبارات التي تشير إلى أعلى مستوى رضا للمعاقين عن التعاون بين المستشفى والجهات المختصة هي:

 وى رضا )مرتفع(.يشعر المعاقون بالرضا عن قرارات الحكومة لدعم المستشفيات التي تخص المعاقين، بمست -

 اهتمام الجهات الحكومية بالمعاقين يساعد على اندماجهم في المجتمع، بمستوى رضا )مرتفع(. -

 

التوصـيات:ثانياا:   

 بناًء على ما تّم التوصل إليه من نتائج؛ يوصي الباحث بعدة توصيات أهمها: 

مستشررفيات الحكوميررة بمنطقررة جررازان مررع العمررل علررى صررقل وتطرروير مهررارات تعامررل األخصررائيين االجتمرراعيين بال  .0

 المعاقين عن طريق توفير فرل التدريل المناسبة وعقد ورش العمل والندوات وغيرها.

العمل على بذل المزيد من الجهد لرفع مستوى رضا المعاقين عن الخدمات الصحية المقدمة لهم مرن قبرل المستشرفيات  .2

 الحكومية بمنطقة جازان. 

والتعامرل عراقين علرى برذل المزيرد مرن االهتمرام بالم طبيرة المسراعدة لألخصرائيين االجتمراعيينالكروادر ال ضرورة حثّ  .3

 أفضل. معهم بشكل

العلميررة والمهنيررة  ت أو االبتعررا  للخررارج لرفررع الكفرراءةاإعطرراء مزيررد مررن العنايررة واالهتمررام سررواء عررن طريررق الرردور .4

 .للمعاقين لمخرجات الصحيةلتحسين الألخصائيين االجتماعيين وفريق العمل العامل معم  

بصرفة خاصرة فري المستشرفيات  االجتماعيرة  الطبيرة مرنهم اتالفريق الطبي عامة، والعراملين فري مجرال الخردمتشجيع   .5

كانرت ماديرة أو معنويرة وتكرريم  خرالل تقرديم الحروافز سرواءً  مرن المعاقينت التعامل مع اعلى االهتمام بمهار الحكومية

 المتميزين منهم.

 المعاقين. ت التعامل معامهارتعزيز من أجل برعاية وتأهيل المعاقين ذات العالقة  الجهاتع التواصل م .6

 وغيرها. ت واالحتفاالتاكالزيار وفئة المعاقين األخصائي االجتماعيز العالقة بين االهتمام بالفعاليات التي تعزّ  .3

عنرد عمليرة  للو رائف  مرنهم لدى المتقردمين المعاقين بمختلف أنواعهمت التعامل مع ارمهاضرورة االهتمام بمستوى   .5

 ت الكتابية أو المقابالت.ااالختيار والتعيين سواء في االختبار



   
 
 

 

 

هنرة ااألوضراع الر للوقوف علرىلهم الصحية المقدمة  اتعن الخدم المعاقينء بحو  دورية لقياس مستوى رضا اإجر .2

 ومعالجة القصور إن وجد.

الجرراد  والسررعي المعرراقينمررع  األخصررائيين االجتمرراعيينعلررى تعامررل العمررل علررى اكتشرراف المعوقررات الترري تررؤثر  .01

 لتها.اإلز

العمل على زيادة مسرتوى الرضرا لردى المعراقين، وعردم وجرود التمييرز واالسرتثناءات برين المسرتفيدين مرن خردمات  .00

 مج المؤسسة. المؤسسات سواًء الحكومية واألهلية، وزيادة إنتاجية فرصة المشاركة والرأ  في الخدمات وتطوير برا

العمل على زيادة مستوى الرضا لدى المعاقين؛ وذلرك بتزويردهم بالمعرارف الجديردة؛ وتحقيرق االلترزام واالنضرباط  .02

 في السلوك ورعورهم باألمان والثقة في المؤسسات الصحية الحكومية.

تعقرد إجرراءات الخردمات ضرورة توفر اإلمكانيات المادية والموارد البشرية والتجهيزات المعينة للمعاقين، وعردم  .03

 واألنشطة والبرامج المقدمة لهم. 

 لمعاقين، وتحديد البرامج تبعاً الحتياجاتهم، وتيسير عوائقهم ومشكالتهم.مع ان المعاملة يحست .04

أخذ آراء المعاقين في تطوير برامج العمل بالمؤسسات الصحية، والعمل بها، وتنفيذ البرامج في األوقات المناسربة  .05

 لهم.

 حات والدراسات المستقبلية: المقتر

االجتماعية الطبية في مجال  الخدماتإجراء دراسة استكشافية باالحتياجات التدريبية الالزمة للعاملين في مجال  -

 مهارات التعامل مع المعاقين بالمؤسسات الصحية.

ى رضا المعاقين عن إجراء دراسات مماثلة في مناطق أخرى بالمملكة العربية السعودية عن العوامل المؤثرة عل -

 الخدمات الصحية المقدمة لهم بالمؤسسات الصحية.

إجراء دراسة عن العوامل المؤثرة على مهارات تعامل األخصائيين االجتماعيين مع فئة المعاقين بالمؤسسات  -

 الصحية. 

 

 المراجـع: 

ذو  اإلعاقات العقلية نحو العمل في (." التنبؤ بدافعية معلمات المؤسسات التعليمية ل2115لبياتي، عبد الجبار.)ا (0

 (، األردن: المجلة العربية للتربية.0(،ع)25ضوء فاعلية السلوك القياد  لمديريهن في األردن"، مج)

( ، إدارة الجودة الشاملة في مجال الخدمات ، نشر في مجموعة النيل العربية ، 2115ابو النصر ، مدحت محمد ) (2

 القاهرة .



   
 
 

 

 

(." برنامج مقترح من منظرور الممارسرة العامرة للخدمرة االجتماعيرة لتطروير خردمات 2105)جاد هللا، السيد حسن. (3

(، مجلرررة الخدمرررة االجتماعيرررة، مصرررر: الجمعيرررة 53الرعايرررة االجتماعيرررة المقدمرررة للمعررراقين بمكرررة المكرمرررة"، ع)

 المصرية لألخصائيين االجتماعيين.

اعية الطبية وعالقتها برضا المرضى: دراسة ميدانية"، (." جودة الخدمة االجتم2105الجبر، عبد هللا بن يوسف.) (4

أطروحة)ماجستير(، السعودية، الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية العلوم االجتماعية، قسم علم 

 االجتماع، تخصص التأهيل والرعاية االجتماعية.

(، عمان، األردن: دار الحامد 0ط) (." إرراد ذو  الحاجات الخاصة وأسرهم"،2100الجزاز ، جالل علي.) (5

 للنشر والتوزيع. 

(." اتجاهات ذو  االحتياجات الخاصة نحو تطبيقات األرغنوميا المخصصة لهم وأثرها على 2105الحاج، سعد.) (6

(، الجزائر: مؤسسة كنوز الحكمة للنشر 32أمنهم النفسي"، مجلة الحكمة للدراسات التربوية والنفسية، ع)

 والتوزيع. 

(، األردن: المكتل 0(."نظرية الخدمة االجتماعية المعاصرة"، ط)2101مالكوم باين، وسعيد؛ منصور.) حمد ؛ (3

 الجامعي الحديث. 

(."مستوى الرضا عن الحياة لدى المعاقين حركياً الممارسين للنشاط الرياضي"، المجلة 2105خوجه،عادل.) (5

(، الجزائر: جامعة عبد الحميد بن 2(، ع)05، مج)العلمية للعلوم والتكنولوجية للنشاطات البدنية والرياضية

 بادي  مستبانم، معهد التربية البدنية والرياضية.

(." واقع الخدمات المقدمة للطلبة ذو  االحتياجات الخاصة في الجامعات 2106دويكات، فخر  مصطفى.) (2

دس المفتوحة لألبحا  الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية"، مجلة جامعة الق

 (، فلسطين، القدس: جامعة القدس المفتوحة.06(، ع)4والدراسات التربوية والنفسية، مج)

(." أدوار ومهارات األخصائي االجتماعي في التعامل مع المعاقين"، ورقة عمل 2103الرنتيسي، أحمد محمد.) (01

ر الفقيرة والفئات المهمشة"؛ بالتعاون مع مقدمة في اليوم الدراسي" دور األخصائي االجتماعي في رعاية األس

 وزارة الشؤون االجتماعية، غزة، الجامعة اإلسالمية. 

(." دراسة تقييمية للخدمات التي تقدمها المؤسسات االجتماعية لذو  الحاجات 2100رضوان، دالل محمد.) (00

القدس، عمادة الدراسات الخاصة بمحافظات رمال الضفة البربية"، رسالة ماجستير، القدس، فلسطين: جامعة 

 العليا. 

سالم؛ السيد، والبابا؛ أحمد، ودروي ؛ وحيد.)د.ت(." قضايا ومشكالت ذو  االحتياجات الخاصة"، السعودية،  (02

 حفر الباطن: مدارس نور البد األهلية. 

 (." أخالقيات العمل"، عمان: دار المسيرة.2112السكارنة، بالل خلف.) (03



   
 
 

 

 

تحديد مستوى جودة الخدمات االجتماعية وفق رضا العميل منها"، مجلة (. " 2116رحاته، فوز  محمد.) (04

(، مصر: جامعة حلوان، كلية الخدمة 21(، ع)3دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، ج)

 االجتماعية. 

ن المعاقين (." فاعلية برنامج إرراد  تأهيلي في تحسين الرضا عن الحياة لعينة م2102الشوبكي، نايفة حمدان.) (05

(، األردن: 2(، ع)34حركياً في األردن"، مؤتة للبحو  والدراسات، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ج)

 جامعة مؤتة للبحو  والدراسات، سلسلة العلوم اإلنسانة واالجتماعية.

ت التي تواجه (." أهم المشكال2121عبد؛ عمار سليم، وهرامطة؛ هشام عادل، وعبد االمير؛ فاطمة الزهراء.) (06

(، العراق: مجلة جامعة بابل 0(، ع)25ذو  االحتياجات الخاصة والرؤية المستقبلية: دراسة نظرية تحليلية"، ج)

 للعلوم اإلنسانة.

(. " واقع التأهيل النفسي واالجتماعي والمهني للمعاقين حركياً في فلسطين من 2101عبد اللطيف، أرواق.) (03

ورهم والعاملين في بعض المراكز التأهيلية"، رسالة ماجستير، القدس، فلسطين: وجهة نظر المعاقين وأولياء أم

 جامعة القدس، عمادة الدراسات العليا. 

(." دور سياسات الرعاية االجتماعية في تأهيل ودمج المعاق حركياً"، رسالة ماجستير 2112عبد النور، لعالم.) (05

 قسنطينة. في علم االجتماع الحضر ، الجزائر: جامعة منتور ، 

(." الضبوط االجتماعية للشباب المعاقين جسمياً ودور الخدمة االجتماعية في 2104عبدالحميد، محمود محمد.) (02

(، مصر: جامعة الفيوم، كلية 3(، ع)0التخفيف من حدتها"، مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية، ج)

 التربية. 

 والخدمات الصحة، الرياض: دار النحو للنشر والتوزيع. (." إدارة المستشفيات2115العتيبي، حزام.) (21

(. ورقة عمل بعنوان:" اإلعاقة والتأهيل المجتمعي"، المؤتمر الفلسطيني للتنمية 2116عوادة، رنا محمد.)  (20

 وإعادة اإلعمار في الضفة البربية"، فلسطين: جامعة بيرزيت. 

جات الخاصة"، رسالة ماجستير، الجزائر: جامعة (." الواقع االجتماعي لذو  االحتيا2106العقون، صالح.) (22

 الشهيد حمه لخضر الواد . 

 (، القاهرة. 25(." رعاية الطفل المعاق"، أبناؤنا: سلسلة سفير التربوية)2101عنان، محمود) (23

م(."دور الخدمة االجتماعية في مستشفيات األمراض النفسية والعقلية"، رسالة 2105العنز ، أنور بن رداد.) (24

 ر غير منشورة، السودان، الخرطوم: جامعة النيلين.ماجستي

ه (." المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية"، المملكة العربية السعودية، 0420القحطاني؛ سالم، وآخرون.) (25

 الرياض: مكتبة العبيكان. 



   
 
 

 

 

الزمة داون (." الموجهات النظرية لمواجهة معوقات الدمج االجتماعي ألطفال مت2105كامل، سهام عز الدين.) (26

(، مصر: الجمعية 54من منظور الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية"، مجلة الخدمة االجتماعية، ع)

 المصرية لألخصائيين االجتماعيين. 

(."مهارات الكادر الصحي في التعامل مع الجمهور وأثرها على فعالية الخدمة 2100كردية، أيمن زكي.) (23

مراجعين"، رسالة ماجستير، غزة: الجامعة اإلسالمية، عمادة الدراسات من وجهة نظر جمهور ال –الصحية 

 العليا، كلية التجارة، قسم إدارة األعمال. 

(." الرضا عن الخدمات كمتبير في التخطيط لتحقيق الجودة الشاملة بمؤسسات 2100المدني، محمد عبد العزيز.) (25

(، مصر: جامعة حلوان 30(، ع)0لعلوم االنسانية، ج)رعاية المعاقين"، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية وا

 كلية الخدمة االجتماعية. -

(." رعاية المعوقين وأهداف سياسة إدماجهم االجتماعي بالجزائر من منظور الخدمة 2116مسعودان، أحمد.) (22

   الجزائر: جامعة منتور ، قسنطينة. االجتماعية"، رسالة دكتوراه في علم اجتماع التنمية، 

(."تصميم البحو  االجتماعية والسلوكية: القياس في العلوم االجتماعية والسلوكية 2104، محمد عثمان.)نور  (31

 (، المملكة العربية السعودية، جدة: دار خوارزم العلمية الطباعة والنشر.2والتربوية"، ط)

(، عمان، 0هم"، ط)التعريف بهم وإرراد –(." ذو  االحتياجات الخاصة 2103النوايسة، فاطمة عبد الرحيم.) (30

 األردن: دار المناهج للنشر والتوزيع.

(." الدعم االجتماعي وعالقته بمستوى الرضا عن جودة الحياة لدى المعاقين 2100الهنداو ، محمد حامد.) (32

حركياً بمحافظات غزة"، رسالة الماجستير في علم النف ، غزة: جامعة األزهر، عمادة الدراسات العليا والبحث 

 لية التربية، قسم علم النف . العلمي، ك

(." أنشطة وفعاليات الملتقيات السنوية"، الملتقى الثامن  للجمعية الخليجية 2115الجمعية الخليجية لإلعاقة.) (33

 اإلعاقة والخدمات ذات العالقة، متوفر على الرابط:  -لإلعاقة 

http://gulfdisability.org/news.php?action=view&id=91         

 

34) Roll-Pettersson (2003). Perception of parents with children receiving special education 

support in the Stockholm and adjacent areas. European Journal of Special Needs 

Education.18(3).  

http://gulfdisability.org/news.php?action=view&id=91
http://gulfdisability.org/news.php?action=view&id=91


   
 
 

 

 

 ق: ـــحـالمال

 ( 0) ملحق رقم

 االسـتبانه 

 يحفظك     ألخ/ األخت( المعاق)ا 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،  وبعد: 

 

والذ  أقوم بإعداده تحت عنوان"  العلمي،يسرني أن أضع بين يديك هذه االستبانة التي صممت خصيصاً ألغراض البحث 

 .عية المقدمة بالمستشفيات الحكومية في منطقة جازان"االجتما اتمدى رضا المعاقين عن الخدم

االجتماعية المرتبطة بالعالج، ومدى رضاك عن  اتالتعرف على مدى رضاك عن الخدمتهدف ه ذه الدراسة إلى 

االجتماعية ذات العالقة بالمستشفيات ومرافقها وعامليها، وكذلك مدى رضاك عن التعاون بين المستشفى  اتالخدم

وبينها وبين الجهات المختصة في سبيل تقديم خدمات جيدة ترضي المعاقين وتلبي احتياجاتهم النفسية وإدارتها، 

 واالجتماعية. 

تستخدم إالّ  آمل من سعادتكم التكرم بتعبئة االستبانة بكل دقة ومصداقية، علماً بأّن تلك البيانات ستعامل بسرية تامة ولن

 لبرض البحث العلمي.

 :ات األوليةالبيانأوالً: 

 / النوع:                                1

                      )     (    ذكر         -

 )     (          أنثى   -

 / الفئة العمرية:                   8

 )        (                    سنة                  21دون ال   -

 (           سنة.        )    25وأقل من  21من  -

 )        (        سنة.       31وأقل من  25من  -

 سنة.        )        (       35وأقل من  31من  -

 سنة.        )        (       41وأقل من  35من  -

 

 



   
 
 

 

 

 سنة فأكثر.                )        (      41من  -

 / المؤهل التعليمي:           3

            (        )    دون الثانو .         -

             )        (           .      ثانو  -

                     )        (        .  جامعي -

     .         )        ( دراسات عليا -

 

 

 ثانياا: األســئلة الموضـوعية: 

 ( في المكان المناسب:الرجاء وضع عالمة )

   االجتماعية المتعلقة بالعال : اتدمالمحور األول: رضا المعاقين عن الخ

 ال ع ب        ارة
موافق 

 بشدة
 غير موافق ال أدر  موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      يشعر المعاق بالرضا عن جهود األخصائي االجتماعي لعالجه. 0

2 
يسووووواعد األخصوووووائي االجتمووووواعي علوووووى اسوووووتقرار الحالوووووة النفسوووووية 

 واالجتماعية للمعاق.
     

3 
عاق بالرضا عن التعاون بين األخصوائي االجتمواعي والطبيوب يشعر الم

 لعالجه.
     

      انفراد األخصائي االجتماعي بالعمل دون الطبيب ينال رضا المعاق. 4

      بقدم األخصائي االجتماعي التوجيهات واإلرشادات بأسلوب راقي. 5

      قيفية.يحث األخصائي االجتماعي المعاق بمتابعة المحاضرات التث 6

3 
المعووواق را  عووون إجوووراءات خروجوووه مووون المستشوووفى التوووي يرتبهوووا 

 األخصائي االجتماعي.
     

5 
يتجاوب المعاق مع الخطة التي يضعها األخصائي االجتماعي مع ذويه 

 لعالجه.
     

      يثق المعاق باألخصائي االجتماعي. 2



   
 
 

 

 

 ال ع ب        ارة
موافق 

 بشدة
 غير موافق ال أدر  موافق

غير 

موافق 

 بشدة

00 

األخصوووائي تشوووبع حاجوووات المعووواق مووون خوووالل الخطوووة التوووي يضوووعها 

      االجتماعي.

      يشعر المعاق بالرضا عن طريقة متابعة األخصائي االجتماعي لحالته. 02

      يشعر المعاق بالرضا عن تقييم األخصائي االجتماعي لحالته المنزلية. 03

04 
يشوووعر المعووواق بالرضوووا عووون اهتموووام األخصوووائي االجتمووواعي بمووووارد  

 وإمكاناته.
     

05 
خصووائي االجتموواعي بفهووم االحتياجووات النفسووية واالجتماعيووة يهووتم األ

 للمعاق.
     

      معايير السالمة التي يضعها األخصائي االجتماعي تناسب وضعي.  06

      يثق المعاق بالطبيب المختص. 03

05 
يشعر المعاقون بالرضا عن تناسب عودد األخصوائيين االجتمواعيين موع 

 عدد المعاقين لعالجهم.
     

      يشعر المعاق بالرضا عن معاملة الطبيب المختص له.   02

      التعاون بين األخصائي االجتماعي وذوي المعاق له آثار إيجابية عليه. 21

 

20 
توووفر اإلمكانووات الالزمووة لعووال  المعوواقين فووي المستشووفى يسوواعد علووى 

 تجاوب المعاق.
     

22 
المقدموووة لوووه فوووي المستشوووفيات يشوووعر المعووواق بالرضوووا عووون الخووودمات 

 الحكومية.
     

23 
 الحمامات التي يستخدمها المعاق في المستشفى نظيفة.

     

       

24 
مواقووف السوويارات التووي يسووتخدمها المعوواق فووي المستشووفى تووتالءم مووع 

 وضعه الصحي.
     

   .بالمستشفيات ومرافقها وعامليها االجتماعية المتعلقة اترضا المعاقين عن الخدمالمحور الثاني: 



   
 
 

 

 

 ال ع ب        ارة
موافق 

 بشدة
 غير موافق ال أدر  موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      يشعر المعاق بالرضا عن وجبات الطعام التي تقدم له في المستشفى. 25

      يشعر المعاق بالرضا عن معاملة العاملين في المستشفى لهم. 26

      يشعر المعاق بالرضا عن موقع المستشفى. 23

      يشعر المعاق بالرضا عن الحديقة في المستشفى. 25

22 
 يشعر المعاق بالرضا عن قرارات إدارة المستشفى لخدمة المعاقين.

     

 

 ال ع ب        ارة

 موافق

 بشدة
 غير موافق ال أدر  موافق

غير 

موافق 

 بشدة

     

31 
اهتموووام الجهوووات الحكوميوووة بالمعووواقين يسووواعد علوووى انووودماجهم فوووي 

 المجتمع.
     

30 
يشووعر المعوواقون بالرضووى عوون تعوواون إدارة المستشووفى مووع الجهووات 

 المختصة فيما يتعلق بعالجهم.
     

32 

المستشووفى مووع الجهووات  يشووعر المعوواقون بالرضووا عوون تواصوول إدارة

      المختصة لتأهيل المعاق مهنيا.

33 

يشووعر المعوواقون بالرضووا عوون تواصوول إدارة المستشووفى مووع الجهووات 

      الداعمة ماديا لعال  المعوقين.

34 
يشعر المعاقون بالرضا عن تواصل إدارة المستشفى مع أولي األمر 

 لتأمين وسائل النقل المالءمة لهم.
     

35 
يشووعر المعوواقون بالرضووا عوون قوورارات الحكومووة لوودعم المستشووفيات 

 التي تخص المعاقين.
     

                     

  شفى والجهات المختصة. ستالتعاون بين المالمحور الثاني: رضا المعاقين عن المحور الثالث: 



   
 
 

 

 

 (8) ملحق رقم

 أسماء المحكمين

 

 الجامعة الدرجة العلمية اسم المحكم

 

 أ.د. إسماعيل بن السيد خليل كتبخانه

 

أسررتاذ دكتررور فرري الخدمررة االجتماعيررة، 

ك بقسرررم علرررم االجتمررراع وأسرررتاذ مشرررار

 .والخدمة االجتماعية

قسرررم  –كليرررة اآلداب والعلررروم اإلنسرررانية 

 –علررم االجتمررراع والخدمررة االجتماعيرررة 

 .جامعة الملك عبدالعزيز بجدة

 

 

 أ.د.  محمد سعيد البامد  

 

بقسررررم علررررم  دكتررررور) محاضررررر(أسررررتاذ 

 .االجتماع والخدمة االجتماعية

قسرررم  –كليرررة اآلداب والعلررروم اإلنسرررانية 

 –علررم االجتمررراع والخدمررة االجتماعيرررة 

 .جامعة الملك عبدالعزيز بجدة

 

 

 

 

 

 


